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Załącznik nr 3 – wzór umowy 

UMOWA 

Nr …..2017 

zawarta w dniu ……. 2017 roku, w Luzinie 

POMIĘDZY: 

Gminą Luzino 

Z SIEDZIBĄ:    84-242 Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11 

NIP:     588-208-20-59 

REPREZENTOWANĄ PRZEZ: 

Wójta Gminy     Jarosława Wejer 

zwaną w umowie:    ZAMAWIAJĄCYM 

a 

firmą      …………………………………………………………. 

Z siedzibą    …………………………………………………………. 

DZIAŁAJĄCĄ                   na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej 

NIP:     …………………….. 

REPREZENTOWANYM PRZEZ: 

WŁAŚCICIELA    ……………………………………. 

zwanym w umowie:   WYKONAWCĄ 

 

o następującej treści: 

 

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie 

art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2164 z późn. zm.). 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje  następujące zadanie: zakup wraz z dostawą 

sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ilości 3 szt. na potrzeby realizacji 

projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” 
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2. Szczegółowy opis i ilości przedmiotu umowy zostały ujęte w załączniku nr 1 – 

Specyfikacja Techniczna zapytania ofertowego, stanowiącego integralną część niniejszej 

umowy. 

3. Miejscem dostawy oraz montażu (jeżeli dotyczy) będzie Urząd Gminy Luzino z siedzibą 

w Luzinie przy ul. 10 Marca 11, Referat Inwestycyjno – Eksploatacyjny, I piętro, pokój nr 

11-12. 

4. Dostarczony przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, wolny od wad, 

odpowiadać normom jakościowym, określonym we właściwych aktach prawnych, 

posiadać gwarancje producenta, niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa oraz winien 

spełniać wszelkie wymogi przewidziane obowiązującymi przepisami dla tego typu 

wyrobów i nie może być przedmiotem roszczeń osób trzecich. 

5. Przedmiot umowy, posiada odpowiednio: aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty 

zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa, spełnia wymogi i jest zgodny z obowiązującymi 

przepisami prawa, polskimi i europejskimi normami – jeżeli dotyczy. 

6. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy kompletnie, z należytą starannością, rozumianą 

jako staranność profesjonalisty, właściwą dla działalności objętej zakresem przedmiotu 

niniejszej umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami, w terminie 

określonym w niniejszej umowie. 

7. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę, kwalifikacje i umiejętności niezbędne dla 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

8. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot niniejszej umowy bez zastrzeżeń. 

9. Integralną częścią niniejszej umowy jest: 

1) załącznik nr 1 – zapytanie ofertowe 

2) załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy 

3) załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu przez oferowany komputer 

normy Energy Star 6.1 

4) załącznik nr 4 – oświadczenie Wykonawcy, iż serwis będzie realizowany przez 

producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta 

10. Zamówienie jest realizowane na potrzeby realizacji projektu „Uporządkowanie 

gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” w ramach działania 2.3 
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„Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona 

środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko 2014 – 2020. 

 

§2 

TERMIN WYKONANIA 

 

1. Przedmiot umowy winien być zrealizowany w terminie do 10 dni roboczych od momentu 

podpisania niniejszej umowy. 

2. Datą zrealizowania przedmiotu umowy będzie data protokolarnego odbioru kompletnego 

wykonania z dostawą oraz jej montażem (jeśli dotyczy) i dostarczonymi wymaganymi 

dokumentami, podpisanego przez osoby wyznaczone przez strony. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego o terminie dostawy oraz 

montażu (jeżeli dotyczy) z jednodniowym wyprzedzeniem. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności w zakresie:  

1) zmiany wynagrodzenia, w przypadku zmiany wysokości podatku VAT, w stopniu 

i terminie odpowiadającym tym zmianom, przy zachowaniu cen jednostkowych 

netto, zawartych w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, 

2) aktualizacji harmonogramu realizacji umowy w miarę potrzeb, z zachowaniem 

terminu końcowego, o którym mowa w § 2 ust. 1, 

3) końcowego terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku: 

a) przejściowego braku na rynku produktów wchodzących w skład 

przedmiotu umowy, udokumentowanego przez Wykonawcę, 

b) wystąpienia okoliczności siły wyższej – jako siłę wyższą należy rozumieć 

zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do 

zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w 

szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołów, strajki oraz akty 

władzy i administracji publicznej, 

4) typu urządzeń stanowiących przedmiot umowy, w przypadku: 

a) wprowadzenia na rynek zmodyfikowanego lub udoskonalonego urządzenia 

o parametrach równych lub wyższych niż określone w umowie – przy 

zachowaniu zaoferowanych cen – jeżeli dotyczy, 
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b) wycofania z produkcji lub dystrybucji oferowanego sprzętu i 

zaproponowanie innego – przy zachowaniu parametrów technicznych i 

funkcjonalnych nie gorszych niż urządzeń przyjętych do oferty, przy 

zachowaniu zaoferowanych cen, terminu wykonania i innych warunków 

udzielenia zamówienia, zawartych w zapytaniu ofertowym. Wykonawca 

zapewni pisemnie Zamawiającego, iż zaoferowany sprzęt został wycofany 

z produkcji lub dystrybucji – jeżeli dotyczy, 

5) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów, 

6) zmiany podwykonawcy, w przypadku kiedy Wykonawca powierzył wykonanie 

części zamówienia podwykonawcy. 

5. Strona wnioskująca o zmianę umowy, każdorazowo przekłada drugiej stronie pisemne 

uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmiany do umowy. 

 

§ 3 

WYNAGRODZENIE 

 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu zamówienia zostało 

określone na podstawie złożonej oferty i wynosi: 

 brutto:                ……. zł. 

(słownie: ……………………………………………….) 

2. Ceny jednostkowe określone w formularzu ofertowym są stałe i nie będą podlegać 

korektom w trakcie realizacji umowy. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy, z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy, 

warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu 

umowy, zyskiem Wykonawcy, wszystkimi wymaganymi przepisami podatkami i 

opłatami, w tym podatek VAT, oraz w szczególności związane z: dostawą, załadunkiem, 

rozładunkiem, opakowaniem, ubezpieczeniem i transportem do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego, koszty te winny być ujęte w cenach jednostkowych wyrobów. 

4 

WARUNKI PŁATNOŚCI 
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1. Rozliczenie przedmiotu niniejszej umowy nastąpi na podstawie faktury VAT 

wystawionej przez Wykonawcę.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 płatne będzie po zakończeniu i podpisaniu 

końcowego protokołu odbioru przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i 

Zamawiającego oraz poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. 

3. Faktura VAT, wystawiona po zrealizowaniu umowy, płatna będzie przelewem w terminie 

30 dni, licząc od daty jej otrzymania przez Zamawiającego, z rachunku bankowego 

Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze VAT. 

4. Faktura wystawiona będzie na: Gmina Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11, 84-242 Luzino, 

NIP 588 208 20 59. 

5. W przypadku nie wypełnienia zobowiązań wynikającej z niniejszej umowy przez 

Wykonawcę, zapłata za fakturę VAT, zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych, 

ustaloną w oparciu o zapisy umieszczone w § 10 umowy. 

6. W przypadku błędnie wystawionej przez Wykonawcę faktury lub braku wymaganych do 

niej dokumentów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, termin płatności 

liczony jest od daty wpływu faktury korygującej lub dostarczenia do Zamawiającego 

faktury z kompletną dokumentacją. 

7. Za datę płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

8. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią 

wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy. 

9. W przypadku zatrudnienia podwykonawcy/-ów Wykonawca jest zobowiązany do 

dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy. 

 

§ 5 

GWARANCJA JAKOŚCI 

 

1. Wykonawca obejmie gwarancją jakości dostarczony przedmiot umowy na okres 24 

miesięcy. W przypadku, gdy producent na dany wyrób udziela dłuższej gwarancji niż 24 

miesiące, to przyjmuje się korzystniejszy termin gwarancji, wskazany przez producenta 

danego wyrobu. 

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru kompletnej 

dostawy. 
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3. W przypadku stwierdzenia wady, Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie 

zawiadomić o niej Wykonawcę drogą: mailową, faksem lub telefonicznie, według 

uznania Zamawiającego. 

4. Zgłaszanie wad winno odbywać się w godzinach 08:00 – 15:00 w dni robocze. 

Zgłoszenia odnotowane po godzinie 15:00 traktowane będą, jako zgłoszenia dnia 

następnego. 

5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, wad ilościowych i jakościowych, 

Wykonawca zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia, jednak nie później niż w 

terminie do 3 dni, na podstawie sporządzonego i podpisanego przez wyznaczone osoby, 

protokołu o stwierdzonych wadach w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze 

stron. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt, wad odnoszących się do 

przedmiotu umowy, ujawnionych przy odbiorze i/lub w okresie gwarancji,– w terminie 

uzgodnionym przez strony, zastrzeżeniem ust. 5. 

7. Wykonawca, w okresie gwarancji, ponosi wszelkie koszty napraw, w szczególności 

związane z dojazdem serwisanta na miejsce wskazane przez Zamawiającego, celem 

dokonania naprawy, jak i również koszty wszelkich materiałów i części zamiennych, za 

wyłączeniem materiałów i części eksploatacyjnych. 

8. Wykonawca winien niezwłocznie przystąpić do usuwania wad, po otrzymaniu zgłoszenia 

od Zamawiającego. Czas reakcji serwisu: od dnia zgłoszenia do końca następnego dnia 

roboczego, z uwzględnieniem postanowień ust. 4 niniejszego paragrafu. 

9. Zamawiający ma prawo dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji po upływie jej terminu, 

jeżeli zgłosi Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji. 

10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym przez strony terminie. Zamawiający 

zleci ich usunięcie innym wykonawcom, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

11. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas od dnia reakcji serwisu do dnia usunięcia 

wady, za wyjątkiem sytuacji, gdy Wykonawca dostarczył Zamawiającemu, zamiast 

rzeczy wadliwej, rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej 

gwarancją, wówczas termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy 

wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej.  
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§ 6 

PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Do praw i obowiązków Zamawiającego należy: 

1) zapewnienie środków finansowych niezbędnych do prawidłowego i terminowego 

wykonania zamówienia, 

2) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 

 

§ 7 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi
1
.  

2. Wykonawca nie może powierzyć osobie trzeciej wykonania przedmiotu umowy, bez 

pisemnej zgody Zamawiającego.  

3. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia informacji 

dotyczących postępu prac nad przedmiotem umowy. Niezależnie od tego, Wykonawca 

zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego, jeżeli zachodzą 

jakiekolwiek okoliczności mogące mieć wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu 

umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, 

właściwą dla profesjonalisty w tego typu działalności. 

 

§ 8 

NADZÓR 

 

1. Celem prawidłowej realizacji niniejszej umowy strony ustanawiają następujące osoby do 

kontaktów: 

1) ze strony  Zamawiającego – p. Damian Rozenkranc – pracownik Urzędu Gminy 

Luzino,  

2) ze strony Wykonawcy: p. …………………………………. 

                                                           

1Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty 
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2. Zmiana osoby uprawnionej do kontaktów nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu i 

może być dokonana w każdym czasie, na podstawie pisemnego upoważnienia każdej ze 

stron.  

 

§ 9 

PODWYKONAWSTWO 
2
 

 

1. Zgodnie z § 7, ust. 1, przedmiot niniejszej umowy wykonany zostanie przy udziale 

podwykonawcy NIE DOTYCZY, w zakresie NIE DOTYCZY, z zastrzeżeniem 

postanowień niniejszego paragrafu. 

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z dodatkowym podwykonawcą w czasie realizacji 

przedmiotu zamówienia, wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego. 

3. Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z 

podwykonawcą lub jej projektu, wraz z zakresem zamówienia przewidzianego do 

wykonania przez niego, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że 

wyraził zgodę na zawarcie umowy.  

4. Zamawiający ma prawo zgłosić zastrzeżenia do zawartej już umowy z konkretnym 

podwykonawcą, nie wyrażając zgody na jego wybór. Wykonawca w tym przypadku 

zobowiązany będzie do zawarcia umowy na dane zamówienie z innym podwykonawcą. 

5. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest 

zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Postanowienie ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

6. Umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie muszą być dokonane w formie 

pisemnej, pod rygorem nieważności. 

7. Za działania i zaniechania podwykonawców, jego przedstawicieli lub pracowników, 

Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym, jak za własne działania i zaniechania. 

 

§ 10 

KARY UMOWNE 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

                                                           

2 Zgodnie ze złożoną ofertą, treść paragrafu nie ma zastosowania. 
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1) za opóźnienie w realizacji  przedmiotu umowy, w wysokości 1 % wynagrodzenia 

umownego brutto za wykonanie całości przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia liczony od dnia określonego, jako termin realizacji dostawy, do dnia 

jego faktycznego zrealizowania, potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru, 

2) za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze, w wysokości 1 % 

wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie całości przedmiotu umowy, za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia uzgodnionego przez strony, jako data 

usunięcia wad, z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych wynikających z  

ust. 1 pkt. 1  niniejszego punktu,  

3) za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji, w wysokości 1 % 

wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie całości przedmiotu umowy, za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia uzgodnionego przez strony, jako data 

usunięcia wad, 

4) w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca, albo przez Wykonawcę z przyczyn, za które 

odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający,  w wysokości 20 % wynagrodzenia 

brutto, za wykonanie całości przedmiotu umowy, 

5) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu opóźnienia w 

realizacji dostawy przekraczającego 7 dni, licząc od dnia określonego, jako termin 

realizacji dostawy  - w wysokości  20 % wynagrodzenia brutto, za wykonanie całości 

przedmiotu umowy, z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych wynikających 

z  ust. 1 pkt. 1  niniejszego punktu, 

6) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania lub 

niewykonania zobowiązania i wystąpienia w związku z tym szkody po stronie 

Zamawiającego – w wysokości 100% wynagrodzenia brutto określonego w umowie. 

2. Kary, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego 

rachunek bankowy, przelewem, w terminie do 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia 

doręczenia żądania zapłaty kary umownej (w formie noty księgowej). 
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3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, 

przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych – do wysokości poniesionej 

szkody na zasadach ogólnych. 

4. Zapłacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania usługi, 

stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, jak również z żadnych innych zobowiązań 

umownych. 

5. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z kwoty stanowiącej wymagalne 

wynagrodzenie Wykonawcy, pozostającego w dyspozycji Zamawiającego. 

6. Niniejsze zapisy obowiązują strony także po ustaniu lub rozwiązaniu umowy. 

 

§ 11 

PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE I SPORY 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy, rozstrzygane będą polubownie lub 

gdy do porozumienia nie dojdzie w terminie 14 dnia od dnia powstania sporu, przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. W przypadku zmiany uregulowań prawnych rzutujących na realizację niniejszej umowy, 

po uprzednich negocjacjach, sporządzony zostanie odpowiedni aneks, uwzględniający 

skutki wynikające z tej zmiany. 

 

§ 12 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Każda ze stron zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o zmianie nazwy 

lub adresu. W przypadku braku takiego powiadomienia wszelką korespondencję wysłaną 

do strony określonej  w niniejszej umowie, na adres wskazany w umowie, uważa się za 

skutecznie doręczoną z datą pierwszego awiza. 

2. Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla 

Wykonawcy.  

3. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

4. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki: 
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1) załącznik nr 1 – zapytanie ofertowe 

2) załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy 

3) załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu przez oferowany 

komputer normy Energy Star 6.1 

4) załącznik nr 4 – oświadczenie Wykonawcy, iż serwis będzie realizowany przez 

producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 

 

  KONTRASYGNATA  SKARBNIKA 
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Załącznik nr 3 do umowy 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu przez oferowany komputer normy Energy Star 

6.1 
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Załącznik nr 4 do umowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy, iż serwis będzie realizowany przez producenta lub 

autoryzowanego partnera serwisowego producenta 

 

 


