
 

Zadanie dofinansowane ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do 
szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich 
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Umowa Nr xx/2020 

Umowa zawarta w dniu ……. 2020 r. w Ustroniu Morskim, pomiędzy: 

Gminą Ustronie Morskie z siedzibą w Ustroniu Morskim, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie, zwaną                    w 

dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez Wójta Gminy Ustronie Morskie – Panią Bernadetę 

Borkowską; 

a: 

……… z siedzibą ………... 

Zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez: 

………. 

Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dla zawarcia niniejszej 

umowy nie znajduje zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych. 

 

 

§ 1 

Przedmiot umowy i termin realizacji 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy ….. sztuk laptopów do zdalnego nauczania wraz 

z wymaganym oprogramowaniem. 

2. Przedmiot umowy został szczegółowo określony w opisie przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy w terminie do 30 dni kalendarzowych licząc od dnia 

podpisania niniejszej umowy. 

5. Własność sprzętu komputerowego będącego przedmiotem zamówienia przechodzi na Zamawiającego z chwilą 

dostarczenia i protokolarnego przekazania sprzętu Zamawiającemu. 

6. Koszt dostarczenia przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. 

 

§2 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie ryczałtowe na kwotę:  

…….. zł brutto (słownie: …………. złotych 00/100). 

2. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 

faktury, przelewem na konto bankowe wykonawcy nr …….. z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w niniejszym 

paragrafie. 

3. Wykonawca wystawi fakturę po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia. 

4. Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zapłaty należności Wykonawcy bezpośrednio na rachunki 

podwykonawców (lub innych podmiotów, którymi wykonawca się posługuje przy realizacji zamówienia) na 

podstawie pisemnej dyspozycji wykonawcy. Taka płatność wyczerpuje roszczenia Wykonawcy w części zapłaconej 

przez Zamawiającego na rachunek podwykonawców. 

6. Na dokonanie przelewu wierzytelności (cesji) wynikających z niniejszej umowy, Wykonawca musi uzyskać zgodę 

Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

7. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 
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8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z powodu zwrotu Wykonawcy nieprawidłowo wystawionej faktury. 

9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT, o której mowa w ust 4, znajduje się na 

białej liście podatników VAT prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 1. 

10. 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. 

 

§3 

Przedstawiciele stron 

1. Osobami do kontaktów roboczych z Wykonawcą w sprawie realizacji umowy ze strony Zamawiającego są: 

- w sprawach technicznych – Robert Madjesza – Informatyk informatyk@ustronie-morskie.pl  . 

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie są umocowane do podejmowania wiążących decyzji w imieniu Zamawiającego. 

 

§4 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarny odbiór przedmiotu umowy; 

2) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

 

§5 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Transport przedmiotu umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz jego koszt obciążają 

Wykonawcę. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady i szkody powstałe w czasie transportu przedmiotu umowy do 

miejsca przeznaczenia. 

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania sprzętu będącego przedmiotem umowy lub jego części 

w czasie odbioru, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu (lub jego części) wolnego od wad w ciągu 

dwóch następnych dni roboczych. 

4. Przedmiot zamówienia, nie może być obarczony wadami prawnymi, w szczególności nie może mieć zastrzeżonej 

własności przez inny podmiot, aż do uiszczenia ceny (art. 589 Kodeksu cywilnego). 

5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzeń fabrycznie nowych. 

6. W przypadku uchybienia terminowi dostawy określonemu w par. 1 ust. 4 lub w przypadku uchybieniu terminowi 

wymiany sprzętu określonemu w par. 5 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

0,2% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki. 

 

§6 

Gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na urządzenia sprzęt komputerowy zgodnie                    z 

gwarancją producenta, 24 miesiące od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru.  

                                                 
1
 Dotyczy podatników podatku VAT 

mailto:informatyk@ustronie-morskie.pl
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§7 

1. W przypadku gdy zwłoka w dostawie sprzętu wyniesie powyżej 7 dni, Zamawiający ma prawo wypowiedzieć 

umowę w trybie natychmiastowym. 

 

§8 

Postanowienia końcowe 

1. Integralną część umowy stanowi: oferta Wykonawcy, opis przedmiotu zamówienia. 

2. W razie sprzeczności pomiędzy zapisami umowy i dokumentów wskazanych w ust. 1, jako wiążące należy uznać 

zapisy niniejszej umowy. 

3. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania 

Zamawiającego o zmianie siedziby, firmy lub zmianie osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

5. Ewentualne spory będzie rozstrzygał sąd cywilny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

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

jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 Wykonawca         Zamawiający 

 


