Załącznik nr 5

WZÓR UMOWY NR ……………..
Zawarta w dniu ……………………. w miejscowości Mirosławiec pomiędzy:
Gmina i Miasto Mirosławiec reprezentowana przez
Burmistrza Mirosławca: Piotra Pawlika
ul. Wolności 37, 78 – 650 Mirosławiec
zwaną w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM”
a
.....................................................................................................................................................
zwanym dalej „WYKONAWCĄ” reprezentowanym przez :
1 .............................................
łącznie w treści umowy zwane „STRONAMI”
treści następującej:
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty w rozeznania rynku zgodnie z zasadą
określoną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art.1 ustawy z dnia 6 września 2001r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r., poz. 1764) i podlega udostępnieniu na zasadach
i w trybie określonym w ww. ustawie.
§1
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty
Wykonawcy w zamówieniu: „Dostawa sprzętu komputerowego w ilości 26 sztuk komputerów
przenośnych z możliwością odłączenia klawiatury lub obracania ekranu i korzystania z urządzenia w
trybie tabletu wraz z niezbędnym oprogramowaniem operacyjnym i biurowym do Urzędu Miejskiego
w Mirosławcu” realizowanego w ramach Umowy o powierzenie grantu nr 015/OKIV/2018 z dnia: 03
września 2018r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi
Priorytetowej nr III: „Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa” Działanie 3.1: Działania szkoleniowe
na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczące realizacji projektu grantowego p.n.: „Ja w
Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”.
§2
1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do realizacji
przedmiotu umowy.
2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy na własny koszt, w terminie nie
dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej umowy.
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3. Zakres zamówienia obejmuje: dostawę, transport, nowego sprzętu informatycznego do siedziby
Zamawiającego – Użytkownika: Urzędu Miejskiego w Mirosławcu.
4. Z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru zawierający ustalenia dokonane w toku
odbioru.
5. Wykonawca o terminie dostawy zawiadomi upoważnionych pracowników Zamawiającego i
Użytkownika najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych przed dostawą.
6. Bezusterkowy protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany przez Strony będzie podstawą do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.
7. Wykonawca dostarczył wymagane w SIWZ certyfikaty.
§3
1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w
wysokości: ……………………………….. zł netto (słownie: ……………………………..00/100).
Podatek VAT według obowiązującej stawki ………….. w kwocie………………………(słownie:
…………………………………………………………………00/100), tj. wynagrodzenie brutto:
……………...................................... zł (słownie: ………………………………………….00/100).
2. Płatność nastąpi przelewem w terminie w terminie 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury VAT wystawionej po sporządzeniu bezusterkowego protokołu
odbioru przedmiotu umowy podpisanego przez obie Strony.
3. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, iż są czynnymi zarejestrowanymi podatnikami podatku
VAT.
4. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, dokonać
przelewu wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią.
§4
1. Ze strony Zamawiającego upoważnionym do współdziałania przy wykonywaniu umowy są
następujący pracownicy Zamawiającego:
a) ............................................................... Telefon kontaktowy: …………………………
b) ............................................................... Telefon kontaktowy: …………………………
c) ............................................................... Telefon kontaktowy: …………………………
2. Ze strony Wykonawcy upoważnionym do współdziałania przy wykonaniu umowy jest
a) ............................................................... Telefon kontaktowy: …………………………
§5
1. W przypadku otrzymania towaru złej jakości oraz w razie ujawnienia wad w trakcie odbioru,
Wykonawca na swój koszt dokona jego wymiany na nowy w terminie 14 dni roboczych od chwili
zgłoszenia. W takim przypadku Wykonawca obowiązany jest dokonać wymiany towaru na własny
koszt, a za datę odbioru uważa się dzień odbioru wymienionego towaru przez Zamawiającego lub
upoważnioną przez niego osobę Użytkownika. Nie wyłącza to możliwości naliczania kar
umownych, o których mowa w §6 ust. 2 pkt 1.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w przedmiocie umowy w okresie gwarancji i
rękojmi, na zasadach określonych w niniejszej umowie i w przepisach Kodeksu Cywilnego.
3. Wykonawca udziela na przedmiot umowy Użytkownikowi, tj. Urzędu Miejskiemu w Mirosławcu
z siedzibą przy ul. Wolności 37 …..…………. miesięcznej gwarancji i rękojmi licząc od dnia
podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego i przekazania dostaw do eksploatacji.
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4. W okresie gwarancji czas reakcji na zgłoszoną wadę wyniesie do 24 godzin od chwili zgłoszenia
wady, a czas skutecznego usunięcia wady – do 7 dni od daty zgłoszenia. W przypadku, gdy termin
usunięcia wady przypada na dni wolne od pracy, Użytkownik jest zobowiązany umożliwić
Wykonawcy wykonywanie usunięcia wady w te dni (przy czym dostawca potwierdzi termin
przyjazdu serwisu), a jeżeli okaże się to niemożliwe, wówczas Użytkownik powiadomi o tym
pisemnie Wykonawcę i usunięcie wady będzie wykonywane w pierwszym dniu roboczym
przypadającym po dniach wolnych od pracy u Użytkownika. Przez usunięcie wady rozumie się
całkowite przywrócenie wszystkich funkcjonalności elementu, w którym wada została
stwierdzona.
5. W przypadku nie usunięcia wady w okresie gwarancji w terminach, o których mowa wyżej,
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamiennie na czas usuwania wady takie same urządzenie
wolne od wad i zapewni jego prawidłowe działanie. Po uruchomieniu urządzenia zastępczego
zostanie spisany protokół, w którym zostanie określony ostateczny termin usunięcia wady.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia na nowe w przypadku trzykrotnego
usuwania jego wady w okresie gwarancji, w przypadku gdy dostarczone urządzenie zgodnie z
niniejszą umową w ciągu okresu gwarancji będzie wykazywało nadal wady w działaniu.
7. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi.
8. Użytkownik zobowiązany jest do udzielenia szczegółowych informacji o zewnętrznych
przejawach awarii oraz czasie jej wystąpienia.
9. W przypadku usunięcia wady elementu dostarczonego zgodnie z niniejszą umową w okresie
gwarancji, okres gwarancji na naprawiany element ulega przedłużeniu o czas naprawy.
10. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne przedmiotu umowy
powstałe z winy Użytkownika.
11. Świadczenie usług serwisowych dokonywane jest jedynie na podstawie ważnej i oryginalnej karty
gwarancyjnej dla przedmiotu umowy podlegającego czynnościom serwisowym, wystawionej
przez stronę Wykonawcy z chwilą realizacji niniejszej umowy.
12. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia
Użytkownika w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;
2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę;
3) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy;
4) zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy.
§6
Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania, na niżej opisanych zasadach.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) w razie opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu przedmiotu umowy w terminie o którym
mowa w §2 ust. 2 w wysokości: 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, liczonej za każdy
dzień opóźnienia;
2) w razie opóźnienia w usunięciu wad podlegającym czynnościom serwisowym lub
stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi za wady w wysokości: 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie
wad;
3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
3. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przekroczy zastrzeżone kary
umowne, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia uzupełniającego odszkodowania na
zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, w tym również utraconych dotacji.
4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia, staje się wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu,
1.

3

2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni.
Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w §3 ust.
1.
6. Kary umowne podlegają sumowaniu.
§7
5.

1.

2.

3.

4.

Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli Wykonawca z przyczyn
zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do podjęcia wykonywania należytego umowy w wyznaczonym terminie, nie
zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego.
W razie zwłoki w wykonywaniu przedmiotu umowy, przekraczającej 7 dni Zamawiający
wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin do wykonania przedmiotu umowy, z zachowaniem
prawa do naliczania kar umownych, a w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu lub
gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 14 dni, Zamawiający może od umowy
odstąpić oraz żądać kary umownej z tytułu odstąpienia.
Odstąpienie od umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania
oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę.
Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego rozwiązania Umowy ze skutkiem
natychmiastowym, bez wyznaczania terminu dodatkowego, w następujących sytuacjach:
a) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac związanych z wykonaniem
Umowy albo nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie;
b) gdy Wykonawca opóźnia się bądź pozostaje w zwłoce z realizacją poszczególnych prac w
sposób zagrażający terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy;
c) gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem prac/dostaw dłużej niż 7 dni;
d) gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestał realizacji prac związanych z
wykonywaniem umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 2 tygodnie.
§8

1. Dopuszcza się wprowadzenie zmian umowy za zgodą Zamawiającego.
2. Zmiany umowy mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć:
1) zmiany w kolejności i terminach dostawy wymuszone:
 okolicznościami niedającymi się wcześniej przewidzieć;
 inną okolicznością prawną, ekonomiczną lub techniczną skutkującą niemożliwością
wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z zapytaniem;
 przez Siłę Wyższą, tj. okoliczności o charakterze wyjątkowym, których Strony w trakcie
zawierania Umowy nie były w stanie przewidzieć, ani im zapobiec, w szczególności
katastrofy spowodowane przez siły przyrody, takie jak: huragany, intensywne opady deszczu,
opady śniegu, powodzie, trzęsienia ziemi, skażenia radioaktywne i inne oraz zaburzenia życia
zbiorowego, jak: strajk powszechny lub strajki branżowe, rozruchy, wojna i inne, które
zaistniały po podpisaniu niniejszej Umowy;
2) zmiany wynagrodzenia wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i
usług VAT;
3) za uprzednią zgodą Zamawiającego, zmiany sprzętu wskazanego w ofercie, jeżeli
zaproponowany sprzęt nie będzie dostępny na rynku z powodu zaprzestania jego produkcji
oraz pod warunkiem, że oferowany sprzęt spełni wymagania określone w SIWZ i nie
spowoduje to zmiany ceny ani terminu dostawy.
4. Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 4 wymaga podpisania aneksu do umowy.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron, wyrażoną w
formie pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności.
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§9
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy wszelkich informacji i danych
dotyczących Zamawiającego bądź Wykonawcy, otrzymanych i uzyskanych w związku z
wykonaniem zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
3. Wykonawca odpowiada za dochowanie tajemnicy również przez osoby i podmioty, którymi
posługuje się wykonując obowiązki wynikające z niniejszej umowy.
4. Przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji, otrzymanych przez Wykonawcę od
Zamawiającego bądź Użytkownika, może nastąpić wyłącznie wobec podmiotów uprawnionych na
podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym niniejszą umową.
§ 10
Wszelkie spory pomiędzy Stronami wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią, a nie
mogące być rozwiązane polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
§ 11
Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednakowych egz., 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1
egzemplarz dla Wykonawcy.
Wszystkie załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
Wykaz załączników:
Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe 40/2018,
Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy,
Załącznik nr 3 – Karty gwarancyjne.

.................................................
WYKONAWCA

................................................................
ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik nr 1 do umowy

Warunki gwarancji
Wykonawca udziela gwarancji Zamawiającemu: Gminie i Miastu Mirosławiec, ul. Wolności 37 na
wykonany przedmiot umowy polegający na dostawie sprzętu komputerowego w ilości 26 sztuk
komputerów przenośnych z możliwością odłączenia klawiatury lub obracania ekranu i korzystania z
urządzenia w trybie tabletu wraz z niezbędnym oprogramowaniem operacyjnym i biurowym do
Urzędu Miejskiego w Mirosławcu i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te
ujawniają się w ciągu terminu określonego gwarancją.
1. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach i
urządzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkód powstałych w związku z
wystąpieniem wady. Niniejsza gwarancja jest niezależna od gwarancji udzielonych przez
producentów wyposażenia, które to gwarancje realizowane są na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od
uprawnień wynikających z gwarancji.
3. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni,
licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, na koszt własny. W przypadku wad nienaprawialnych
w przypadku uszkodzeń nie występujących z normalnego użytkowania, wyposażenie podlega
wymianie na nowe na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku trzykrotnej naprawy usterek w
wyposażeniu „naprawianym”, kolejna usterka kwalifikuje sprzęt do wymiany na nowy na koszt i
ryzyko Wykonawcy.
4. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, lub jest
szkodą o bardzo dużych rozmiarach Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększania się
szkody.
5. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie, a następnie
pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystąpienie szkody.
6. W przypadku nie usunięcia wad we wskazanym terminie Zamawiający może usunąć wady na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
7. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody.
8. W wypadku, gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni kalendarzowych lub ze
względów technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten
uzgodnić z Zamawiającym.
9. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu
wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.
10. Sprawy związane z organizowaniem przeglądów gwarancyjnych i egzekwowaniem usunięcia
wad, które wystąpią w okresie gwarancji prowadzi Zamawiający.
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