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U M O W A 

 

zawarta w dniu ....................................... roku w Popielowie, pomiędzy: 

Gminą Popielów, 46-090 Popielów, ul. Opolska 13, reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy Popielów  Dionizego Duszyńskiego,  

z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Joanny Rudnik, 

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, 

a 

..................................................., 

reprezentowaną przez: 

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

zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 

 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) została zawarta umowa o 

następującej treści: 

 

§ 1 Przedmiot Umowy 

 

1. Zamawiający udziela zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu 

komputerowego i teleinformatycznego oraz usługi instalacyjne i wdrożeniowe w ramach 

realizacji Projektu „Kompleksowa informatyzacja Gminy Popielów celem zapewnienia 

mieszkańcom lepszego dostępu do e-usług”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 „inwestujemy w 

Twoją przyszłość” zwanego w dalszej części Umowy Zamówieniem, a Wykonawca zobowiązuje 

się wykonać Zamówienie na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ), zgodnie ze złożoną ofertą. 

2. Szczegółowe zadania Wykonawcy stanowiące przedmiot umowy zostały wyszczególnione 

w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

3. Integralną częścią umowy stanowią załączniki: 

a) Opis Przedmiotu Zamówienia,  

b) Formularz oferty Wykonawcy 
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c) Formularz cenowy Wykonawcy, 

 

§2 Termin realizacji 

 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy:  

a) Etap I: do 14 dni od daty zawarcia umowy. 

b) Etap II: do 28 dni od daty zawarcia umowy. 

2. Termin wykonania Zamówienia, o którym mowa uważa się za dotrzymany, jeżeli przed jego 

upływem Wykonawca przekazał Zamawiającemu przedmiot umowy określony w §1 

niniejszej umowy, a prawidłowość jego wykonania została stwierdzona końcowym 

protokołem odbioru. 

 

§3 Wynagrodzenie 

 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 niniejszej umowy 

strony ustalają w wysokości: 

 

            Netto : …………………………………. (słownie …………………………………) 

Stawka VAT :                                                                                                                                                                     

 Wartość podatku VAT: ……………… (słownie …………………………………)  

Brutto : ……………………………….. (słownie………………………………….)     

 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 ma charakter ryczałtowy, obliczony w oparciu o kwoty 

określone w Ofercie Wykonawcy i obejmuje całkowitą należność, jaką Zamawiający 

zobowiązany jest zapłacić za wykonanie przedmiotu umowy. Wynagrodzenie obejmuje 

wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją umowy, w szczególności:  podatki, koszty 

transportu, wdrożenia, licencje, dokumentację niezbędną do użytkowania przedmiotu 

umowy zgodnie z przeznaczeniem, naprawy w okresie gwarancji. 

3. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany bez zastrzeżeń końcowy protokół odbioru. 
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§4 Zapłata wynagrodzenia  

1.  Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury , przelewem na rachunek Wykonawcy 

.............................................. w terminie do 14 dni od daty przedłożenia dokumentów, o 

których mowa w ust. 2.  

2. Podstawą do wypłaty będą: faktura wystawiona przez Wykonawcę, podpisany przez strony 

końcowy protokół odbioru, 

3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 5 Prawa i obowiązki 

 

1. Przedmiot umowy zostanie dostarczony na koszt Wykonawcy do punktów wskazanych 

przez Zamawiającego na terenie Gminy Popielów. 

2. Przyjęcie przedmiotu umowy przez Zamawiającego będzie poświadczone protokołami 

odbiorów częściowych w poszczególnych punktach. 

3. Elementy przedmiotu umowy, które nie spełniają warunków odbioru będą dostarczone lub 

wymienione przez Wykonawcę na nowe, wolne od wad, w terminie 7 dni roboczych od daty 

odbioru. Koszt wymiany pokrywa Wykonawca. 

4. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony sprzęt na okres zgodnie z zapisami w swojej 

ofercie, jednak nie krótszy niż podany w opisie przedmiotu zamówienia. 

5. Termin gwarancji biegnie od dnia odbioru przez Zamawiającego, potwierdzonego 

końcowym protokołem odbioru. 

6. Zgłoszenie uszkodzenia dokonuje się drogą telefoniczną i potwierdza pisemnie. Za datę 

przyjęcia zgłoszenia przyjmuje się czas telefonicznego zgłoszenia uszkodzenia. 

7. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony  

Zamawiającego jest  …................................................ – tel. ......................... 

Wykonawcy jest …...................................................... – tel. .........................  

8. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych 

powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w 

czasie realizacji umowy. 

9. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich powstałe w związku z 

realizacją umowy. 

 

§ 6 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia w formie 
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………………. w wysokości 10 % wartości brutto zamówienia tj. kwoty ………… zł 

(słownie: ……………………………………………………) 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia będzie wypłacone Zamawiającemu jako 

rekompensata poniesionych strat, powstałych z winy Wykonawcy wskutek niewłaściwego 

wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy.  

3. 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania zadania zostanie zwrócone 

Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty podpisania końcowego protokołu odbioru, po 

potraceniu ewentualnych strat. 

4. 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania zadania zostanie zwrócone 

Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi, po potraceniu ewentualnych strat. 

 

§ 7 Kary umowne 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych: 

a) w razie przekroczenia terminów w wykonaniu przedmiotu umowy, o których mowa w 

§2 ust. 1 umowy, w wysokości 0,10 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia, 

b) za niewykonanie przedmiotu umowy, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego 

brutto,  

c) za odstąpienie wykonawcy od umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego 

brutto,  

d) za opóźnienie w usunięciu wad w przedmiocie umowy w okresie gwarancji, 

w wysokości 0,10 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia. 

2. Należności z tytułu kar umownych zamawiający może potrącić z faktury wystawionej przez 

wykonawcę. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego jeśli 

powstała szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

 

§ 8 Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 795 z późn. zm.) oraz przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość 

dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych 
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warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Zmiana umowy dokonana 

z naruszeniem niniejszego postanowienia jest nieważna. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy mogą być dokonywane 

wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem 

nieważności. 

4. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody zamawiającego dokonać żadnej cesji praw, w 

tym wierzytelności związanych z realizacją niniejszej umowy. 

5. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane 

polubownie, strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby 

zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla 

zamawiającego, jeden dla wykonawcy i wchodzi ona w życie z dniem jej podpisania. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 

 


