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                  (wzór umowy) 

 

Umowa nr ………….. 

 

zawarta w dniu ................................ w Radziemicach pomiędzy: 

 

Gminą Radziemice, Radziemice 74, 32-107 Radziemice, NIP: 6821762292, reprezentowaną 

przez: 

……….. – Wójta Gminy Radziemice 

przy kontrasygnacie 

………. – Skarbnika Gminy Radziemice 

zwaną dalej „Zamawiającym”,  

  

 

a 

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

........, z siedzibą w … przy …, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze 

Sądowym pod nr …, NIP: …, kapitał zakładowy: … wpłacony w całości, zwanym w dalszej 

części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

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

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

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami” 

 

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego i 

wybraniu oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej.  

 

§1 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa 12 komputerów przenośnych oraz oprogramowania do szkół 

położonych na terenie gminy Radziemice w ramach projektu „Zdalna Szkoła +”. Zestaw 

powinien posiadać parametry, nie gorsze niż: 

 fabrycznie nowy komputer przenośny typu laptop z matrycą minimum 15,1” – maksimum 

15,6”; procesor Intel Core i5 lub AMD Ryzen 7 lub równoważny; pamięć operacyjna RAM 

8GB; wbudowana karta graficzna; wbudowana kamera w ramkę ekranu; wbudowane 

głośniki stereo oraz mikrofon; dysk twardy SSD minimum 240GB; łączność: Port 1Gbit 

LAN, wbudowane WiFi 802.11 a/b/g/n/ac; klawiatura QWERTY oraz odizolowana 

klawiatura numeryczna; Bluetooth; USB 3.0; bateria, zasilacz oraz mysz bezprzewodowa; 

zainstalowany system operacyjny oraz oprogramowanie zgodnie z ofertą; gwarancja 

minimum 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru. 

2. Dostarczone zestawy będą fabrycznie nowe, tzn. nieużywane przed dniem dostarczenia. 

3. Dostarczone zestawy będą pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta 

obejmujących rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień 

gwarancyjnych. 

4. Zamawiający wymaga by dostarczone zestawy posiadały oprogramowanie w wersji aktualnej 

na dzień zawarcia umowy.  

5. Oferowane zestawy w dniu zawarcia umowy nie może być przeznaczony przez producenta do 

wycofania z produkcji lub sprzedaży. 



 
 

2 

 

6. Wykonawca w ramach umowy przeprowadzi instruktaż obsługi zestawów w siedzibie 

Zamawiającego lub zdalnie. 

7. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do części chronionych stron internetowych 

producentów rozwiązań, umożliwiający pobieranie nowych wersji oprogramowania, dostęp do 

pomocy technicznej producentów. 

8. Dostarczane zestawy muszą być tak zapakowane, aby zapobiec ich uszkodzeniu lub 

pogorszeniu stanu podczas transportu do miejsca przeznaczenia.  

9. Wraz z dostawą Wykonawca dostarcza protokół przekazania zestawów. Protokół musi 

zawierać m.in. listę przekazywanych zestawów wraz z ich numerami seryjnymi.  
 

§ 2 

 

1. W przypadku powzięcia wątpliwości przez Zamawiającego, co do zgodności oferowanych 

zestawów z opisem zawartym w § 1 ust. 1, w szczególności w zakresie parametrów zestawów, 

Zamawiający jest uprawniony do zwrócenia się do producenta oferowanego zestawu 

o potwierdzenie ich zgodności z opisem (w tym także do przekazania producentowi 

niezbędnych danych umożliwiających weryfikację). 

2. Jeżeli inspekcja, o której mowa w ust. 1 wykaże niezgodność zestawu z opisem lub stwierdzi, 

że korzystanie z zestawów narusza majątkowe prawa autorskie osób trzecich, koszt inspekcji 

zostanie pokryty przez Wykonawcę według rachunku przedstawionego przez podmiot 

wykonujący inspekcję. W przypadku, o którym mowa Zamawiający będzie miał prawo do 

żądania nowych zestawów.  

3. Prawo zlecenia inspekcji nie ogranicza ani nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego, 

w szczególności prawa do żądania dostarczenia zestawów zgodnego z opisem, zwrotu 

dofinansowania w wysokości wskazanej we wniosku aplikacyjnym w przypadku utraty 

dofinansowania ze środków realizowanego projektu z winy Wykonawcy. 

4. Wykonawca zapewnia, że korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonych zestawów, 

oprogramowania nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia 30-10-2020r. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zestawy oraz dokonać rozładunku oraz instalacji 

w siedzibie Zamawiającego, własnym transportem i na własny koszt. 

3. Przedmiot zamówienia uważa się za wykonany w dacie podpisania przez Zamawiającego 

protokołu odbioru końcowego. 

4. Instruktaż dla osób wskazanych zostanie przeprowadzony przez Wykonawcę w terminie 

uzgodnionym z Zamawiającym.  

 

§ 4 

1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie na podstawie ceny jednostkowej brutto w wysokości . zł. 

2. Wynagrodzenie całkowite wynosi ……………….. zł brutto (słownie: …………………… 

złotych), w tym podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości …. zł (słownie: …. zł). 

3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy 

z tytułu wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca nie może żądać pokrycia żadnych kosztów 

dodatkowych.  

4. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy odbędzie się fakturą za wykonanie całej 

dostawy zestawów. 
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5. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi przelewem, na wskazany przez 

Wykonawcę rachunek bankowy, w ciągu 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę. Podstawą wystawienia faktury jest 

należyte wykonanie przedmioty umowy lub jej części potwierdzone przez Zamawiającego 

protokołem odbioru.  

6. Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Faktury będą wystawione wraz z opisem: 

Nabywca: Gmina Radziemice 74, 32-107 Radziemice, NIP: 682-17-62-292  
 

§ 5 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony 

w § 1. 

2. Odbiór końcowy zostanie potwierdzony obustronnym podpisaniem bezusterkowego protokołu 

odbioru. 

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbiorów, o których mowa w ust. 1, 

w formie pisemnej. 

4. Zamawiający dokona odbioru w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia jego rozpoczęcia, 

z zastrzeżeniem ust. 5.  

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone usterki lub wady lub niezgodne parametry 

zestawu, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli usterki lub wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może dokonać odbioru 

wyznaczając termin na usunięcie usterek lub wad albo może odmówić odbioru żądając 

usunięcia usterek lub wad i ponownego zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru 

w określonym przez Zamawiającego terminie, 

2) jeżeli usterki lub wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może żądać dostawy 

nowego zestawu lub zestawów w określonym przez Zamawiającego terminie albo odstąpić 

od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy ma zastosowanie przepis § 6 ust. 2 pkt 4, 

3) w przypadku niezgodności parametrów któregokolwiek zestawu, Zamawiający może żądać 

nowego zestawu, obniżyć wynagrodzenie lub odstąpić od umowy. W przypadku 

odstąpienia od umowy ma zastosowanie przepis § 6 ust. 2 pkt 4. 

6. Żądanie kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do żądania zwrotu dofinansowania 

wynikającego z realizowanego projektu w wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 

ust. 2 na co Wykonawca wyraża zgodę. 

7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 

przy odbiorze usterek lub wad. Protokół odbioru podpisany będzie przez osobę wskazaną przez 

Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu usterek lub wad. 

9. Za datę odbioru końcowego przedmiotu umowy strony przyjmują datę podpisania protokołu 

odbioru końcowego przedmiotu umowy, jeżeli dokonano odbioru bez usterek lub wad, lub datę 

podpisania protokołu stwierdzającego usunięcie usterek lub wad, podpisanego przez osoby 

wskazane przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

 

 

§ 6 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
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1) za zwłokę w oddaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy lub określonej części – 

w wysokości 0,5 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2,  

za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego, w którym  upłynął termin odbioru, 

2) za opóźnienie w usunięciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie 

gwarancji lub rękojmi – w wysokości 1 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 4 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego, w którym  

upłynął termin wyznaczony na usunięcie usterek lub wad, 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przez 

co rozumie się także nieprzystąpienie przez Wykonawcę do jej wykonania – 

w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) za zwłokę w uniemożliwieniu dostawy – w wysokości 0,5 % kwoty wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2, za każdy dzień zwłoki, 

2) za uniemożliwienie rozpoczęcia lub spowodowanie przerwy w wykonaniu umowy – 

w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2, za każdy 

dzień przerwy, 

3) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru – w wysokości 1 % kwoty wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 4 ust. 2, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, 

w którym odbiór miał być zakończony, 

4) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, z zastrzeżeniem 

§ 9 ust. 3 – w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia brutto. 

4. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu świadczeń gwarancyjnych Zamawiający 

naliczy karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2, 

za każdy dzień opóźnienia. 

5. W przypadku przekroczenia terminu wyznaczonego na usunięcia wad lub usterek Zamawiający 

zleci ich usunięcie podmiotom trzecim na koszt Wykonawcy. 

6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość 

kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych kodeksu 

cywilnego. 

7. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 7 

1. Wykonawca udzieli na przedmiot umowy gwarancji na okres 24 miesięcy. Okres gwarancji 

będzie biegł od dnia odbioru końcowego. 

2. Okres rękojmi będzie obowiązywał zgodnie z kodeksem cywilnym. 

3. Wykonawca wyda Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego 

dokumenty gwarancyjne, wystawione przez siebie i producenta. 

4. Wykonawca gwarantuje najwyższą, jakość zestawów i oprogramowania objętych przedmiotem 

zamówienia. 

5. Zamawiający wymaga, by zapewniona była naprawa lub wymiana zestawu lub 

oprogramowania lub ich części, na nowe i oryginalne zgodnie z metodyką i zaleceniami 

producenta. 

6. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji, jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn 

tkwiących w zestawie i oprogramowaniu objętym przedmiotem umowy w chwili dokonania 

jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne urządzeń 

i oprogramowania, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub inny gwarant ponosi 

odpowiedzialność. 
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7. Wykonawca zapewnia możliwość zgłaszania usterek/wad przez pięć dni w tygodniu, 8 godzin 

na dobę (od godziny ……………… do godziny ………….): 

- tel./fax ............................................; 

- email   ............................................ 

8. Wykonawca zapewni wymianę wadliwego zestawu lub oprogramowania na nowy 

w przypadku przekroczenia terminu naprawy określonego przez Zamawiającego, a także 

w przypadku 3-krotnej jego istotnej awarii. Za istotną awarię przyjmuje się każde uszkodzenie 

ograniczające funkcjonowanie zestawu lub oprogramowania. W przypadku wymiany 

uszkodzonego zestawu (albo jego podzespołu) na nowy obowiązywać będą warunki gwarancji 

i realizacji świadczeń gwarancyjnych od nowa.  

9. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego udzielania 

Zamawiającemu konsultacji i pomocy technicznej, w zakresie użytkowania przedmiotu 

umowy. 

10. Wykonawca w trakcie gwarancji zapewni bezpłatny (wyłączając uszkodzenia będące wynikiem 

niewłaściwej obsługi przez użytkownika) serwis, naprawy i wymiany. 

11. Gwarancji podlegają wady techniczne i oprogramowania, a także niespełnianie deklarowanych 

przez producenta funkcji użytkowych stwierdzone w dostarczonym przedmiocie umowy. 

12. Serwis gwarancyjny będzie realizowany przez podmiot autoryzowany przez producenta lub 

przez samego producenta. 

13. Wykonawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to w szczególności koszt 

części, koszt dojazdu, odbioru i zwrotu naprawianego zestawu. 

14. Czas reakcji serwisu nastąpi nie później niż do końca 3-go dnia roboczego. 

15. Czas naprawy bądź usunięcia wady przedmiotu umowy nie przekroczy maksymalnie 14 dni od 

momentu zgłoszenia. Naprawy bądź usuwanie wad przedmiotu umowy będzie dokonywane w 

miejscu użytkowania przedmiotu umowy. 

16. Jeżeli naprawa w miejscu użytkowania nie będzie możliwa, Wykonawca na czas naprawy 

w serwisie udostępni zestaw zastępczy o parametrach takich samych jak zestaw naprawiany. 

17. W przypadku:  

a) niewykonania naprawy w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia lub wystąpienia kolejnej 

awarii, wady lub usterki zestawu, po wykonaniu pierwszej naprawy gwarancyjnej danego 

zestawu, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się do wymiany zestawu, 

w którym ujawniły się wady, na nowy, wolny od wad, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia 

przez Zamawiającego takiego żądania; 

b) stwierdzenia wady uniemożliwiającej prawidłowe użytkowanie zestawu w okresie 

gwarancji, Wykonawca gwarantuje wymianę wadliwego zestawu na wolny od wad, o takich 

samych funkcjach użytkowych. 

18. Uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji nie wyłączają możliwości dochodzenia przez 

Zamawiającego uprawnień z rękojmi za wady. 

 

§ 8 

1. Każda ze stron umowy zostanie zwolniona całkowicie lub w części ze swych zobowiązań 

w przypadku odpowiednio udokumentowanego zadziałania siły wyższej. Przez siłę wyższą 

rozumie się w szczególności: strajki, klęski żywiołowe, zamieszki, wojnę, niewłaściwą pracę 

banków, zmiany przepisów celnych, decyzje rządowe utrudniające lub uniemożliwiające 

wykonanie umowy itp. 

2. W przypadku zadziałania siły wyższej strony niezwłocznie zawiadomią stronę przeciwną, 

przekazując jej wszystkie związane z tym informacje. Jeżeli realizacja umowy jest niemożliwa 
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z powodów wystąpienia siły wyższej przez zbyt długi okres, strony umowy dołożą wszelkich 

starań w celu ustalenia nowych terminów realizacji. 

 

§ 9 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy, a w szczególności: 

1) aktualizacji danych Wykonawcy, 

2) zmianę dostarczanego zestawu za zgodą Zamawiającego na zestaw o parametrach 

porównywalnych lub wyższych niż wynikające z zapytania, pod warunkiem że cena nie 

ulegnie podwyższeniu, 

3) zmianę terminów realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności z przyczyn organizacyjnych lub 

wystąpienia siły wyższej,  

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

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

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

5. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na 

osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego udzielonej – pod rygorem 

nieważności – na piśmie. 

6. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikającej z niniejszej 

umowy na osobę trzecią. 

 

§ 10 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie postanowienia ustawy – Kodeks 

Cywilny, Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych oraz w sprawach procesowych przepisy 

Kodeksu Postępowania Cywilnego.  

2. Rozpatrywanie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy Strony umowy 

zgodnie poddają Sądowi właściwemu według siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

4. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskał w celu realizacji przedmiotowej umowy.  

 

 

Wykonawca        Zamawiający 


