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Załącznik Nr 9 do SIWZ 

                                                                Znak sprawy: ZPD.271.2.3.2020 

- PROJEKT - 

UMOWA  NR      
 

zawarta w dniu           w  Cisku pomiędzy : 

Gminą Cisek reprezentowaną przez : 

- Rajmund Frischko   -   Wójta Gminy Cisek 

zwaną w dalszej części Zamawiającym, 

a firmą : .................................................................................................................................. 

mającą siedzibę w : ................................................................................................................ 

zarejestrowaną w : .................................................................... pod numerem ...................... 

REGON .......................................,  NIP .......................................... 

reprezentowaną przez : 

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

zwaną w dalszej części Wykonawcą  
 

W  wyniku przeprowadzonego postępowania  przetargowego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 ze zm.) w ramach procedury: 

Przetarg nieograniczony Nr ZPD.271.2.3.2020 została zawarta umowa  o następującej treści : 
 

§ 1. 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonania zadania pn.: „Zakup i dostawa pomocy 

dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy Cisek w ramach projektu Droga w 

przyszłość – nauka przez eksperymenty”  zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożoną ofertą stanowiącą załącznik do umowy. 

2. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych, sprawnych, nie 

uszkodzonych : 

      -  Część II    -  Sprzęt IT . 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a tym samym szczegółowy zakres zamówienia 

określa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy.  

4. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi również transport, rozładunek, instalacja oraz 

uruchomienie i zintegrowanie dostarczonego sprzętu komputerowego przez Wykonawcę w 

pomieszczeniach wskazanych przez przedstawiciela zamawiającego na terenie szkół. 

5. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest: Publicznej Szkoły Podstawowej im. 

Władysława Planetorza w Cisku, ul. Planetorza 21, 47-253 Cisek, oraz Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Łanach ul. Główna 98a, 47-253 Cisek. 

6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia który spełnia następujące 

warunki: 

    - musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad, pochodzący z oficjalnego kanału 

dystrybucji producenta i wykonany w ramach bezpiecznych technologii oraz wolny od 

obciążeni prawami osób trzecich. Dotyczy to również oprogramowania. Klucz licencyjny w 

przeszłości nieaktywowany. System operacyjny legalny posiadający wymagane atrybuty 

legalności producenta. Zamawiający podkreśla, ze oczywistym jest fakt dostarczenia 

legalnego oprogramowania; 

    - musi być zgodny z aktualnie obowiązującą normą EN 71 która określa wymogi  
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       bezpieczeństwa dla zabawek, 

    - musi posiadać oznaczenia CE, które potwierdzają, że produkt jest zgodny z zasadniczymi 

wymaganiami bezpieczeństwa obowiązującymi w UE; 

    -  być wyprodukowany w 2020 r. chyba że w zał. nr 1 wskazano inny rok; 

    - posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku 

polskim; 

    - posiadać okres gwarancji zgodnie z kartą katalogową produktu udzielonej przez producenta. 

Okres gwarancji i rękojmi liczony będzie od daty podpisania przez przedstawicieli stron 

protokołu zdawczo – odbiorczego z klauzulą „bez uwag”. 

7. Dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być wysokiej jakości, o wysokich 

walorach użytkowych, powinien odpowiadać obowiązującym przepisom i normom, w tym 

posiadać znak bezpieczeństwa, być dopuszczony do użytkowania przez dzieci w placówkach 

oświatowych oraz spełniać wymogi zawarte w Umowie i w załączniku nr 1 do niniejszej 

Umowy.  

8. Realizacja przedmiotu zamówienia przeprowadzona będzie zgodnie z niniejszą umową, 

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, złożoną Ofertą z należytą starannością, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, standardami, dobrą jakością i właściwą 

organizacją. 

9. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby dostarczony przez niego sprzęt funkcjonował 

bezawaryjnie i pozbawiony był wad fizycznych czy błędów programowych. 
 

§ 2. 

TERMIN WYKONANIA 

1. Wykonanie - realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie ….... dni kalendarzowych 

od daty zawarcia umowy. 

2. Za termin wykonania umowy uważa się datę podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 
 

§ 3. 

NALEŻYTA STARANNOŚĆ 

1. W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował przedmiotu umowy bez określonej w § 1  

staranności, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, zasadami BHP 

lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zamawiający ma prawo: 

1) nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania przedmiotu umowy, 

2) odstąpić od umowy w całości lub części z winy Wykonawcy,     

3) potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu kar umownych, 

przy czym skorzystanie z jednego z powyższych uprawnień nie pozbawia Zamawiającego 

możliwości skorzystania z pozostałych. 
 

§ 4. 

WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za prawidłowe i należyte wykonanie całego przedmiotu umowy 

określonego w § 1 niniejszej umowy ustala się w oparciu o złożoną ofertę przetargową, 

stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej umowy w formie wynagrodzenia ryczałtowego na 

kwotę: 

  1) Brutto (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na kwotę: ………..…  złotych  

    Słownie : ...............................................................................................................................   
 

  2) Netto :                                                                                                       .......................   zł       
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      Słownie: ……………………………………………………………………………............. 
     

  3) Podatek VAT w wysokości :     ..........%                                                  …......................zł  
     

     Słownie: ................................................................................................................................ 

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 przysługuje za wykonanie przedmiotu umowy w 

sposób wolny od wad, w ustalonym terminie, zgodnie z postanowieniami umowy. 

3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z prawidłową 

realizacją całego przedmiotu umowy, w tym koszty dostawy pomocy dydaktycznych, 

transportu, rozładunku, instalacja oraz uruchomienie i zintegrowanie dostarczonego sprzętu 

komputerowego przez Wykonawcę w pomieszczeniach wskazanych przez przedstawiciela 

Zamawiającego. 

4. Ceny jednostkowe poszczególnych pomocy dydaktycznych określone w złożonej Ofercie  

     przetargowej wraz z wypełnionym Formularzem cenowym stanowiącej Załącznik nr 2 do 

niniejszej umowy są stałe i nie ulegną zmianie – podwyżce do końca realizacji przedmiotu 

zamówienia.  

5. Ceny jednostkowe podana w załączniku nr 2 do niniejszej umowy mogą ulec zmianie jedynie 

w przypadku, gdy potrzeba zmiany będzie wynikała ze zmiany przez ustawodawcę przepisów 

dotyczących podatków. 

6. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności 

niniejszej umowy na osoby trzecie. 
 

§ 5. 

ROZLICZENIE 

1. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany protokół zdawczo-odbiorczy  z  klauzulą „bez 

uwag”. 

2. Dane wymagane na wystawianej fakturze: 

1) Nabywca – Gmina Cisek, 47-253 Cisek, ul. Planetorza 52, NIP7492090804. 

2) nazwa przedmiotu umowy oraz numer i data zawarcia umowy. 

3. Prawidłowo wystawiona faktura będzie płatna w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania 

przez Zamawiającego. 

4. Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający ureguluje przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

5. Za datę zapłaty, strony uważają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§ 6. 

ODBIÓR 

1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie dostawy (telefonicznie, faksem, e-mail) i 

potwierdzi fakt dostawy na piśmie. 

2. Protokół odbioru może zostać podpisany po odebraniu przez Zamawiającego bezusterkowo 

wykonanego całego przedmiotu zamówienia wraz z wszystkimi wymaganymi przez 

Zamawiającego dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu  

zamówienia. 

3. Na dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca wyda Zamawiającemu w dniu dostawy:   

1)  stosowne atesty, certyfikaty bezpieczeństwa, świadectwa jakości oraz inne dokumenty 

          potwierdzające spełnianie żądanych wymogów, wymienione między innymi w § 1 ust.6, 

     2) dokumenty niezbędne do prawidłowego korzystania z dostarczonego przedmiotu 

zamówienia w tym dokumenty gwarancyjne oraz instrukcje dotyczące przedmiotu   

zamówienia wypisane w języku polskim. 
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4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany albo zwrotu produktów wadliwych, o 

nieodpowiedniej jakości, nieodpowiadających opisowi zawartemu w załączniku nr 1 do 

niniejszej umowy. Powyższy zapis nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i 

możliwości odstąpienia od umowy. 

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

zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia na własny koszt w terminie dwóch dni na 

podstawie sporządzonego protokołu o stwierdzonych wadach i podpisanego przez obie strony. 

Z czynności odbioru przedmiotu umowy wolnego od wad zostanie sporządzony dodatkowy 

protokół odbioru. 
 

§ 7. 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

     - części prac w zakresie  ……………………......................................objętych niniejszą umową 

       zleci do realizacji Podwykonawcy*) 

     - cały zakres niniejszej umowy wykona siłami własnymi*).  

2. Na podaną w ust.1 część (zakres) zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia z 

podwykonawcą umowy w formie pisemnej. 

3. W przypadku powierzenia wykonania części dostaw podwykonawcy Wykonawca ponosi     

pełną odpowiedzialność za ich należyte wykonanie zgodnie z warunkami określonymi w 

niniejszej umowie, normami i obowiązującymi przepisami. 

4. Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań     

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników 

w takim stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych 

pracowników. 
 

§ 8. 

KARY UMOWNE 

1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy będą naliczane 

kary umowne :  

  1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  kary umowne : 

  a) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu kompletnego przedmiotu umowy w 

wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust.1 umowy,   

    b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od zamawiającego w 

wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust.1 umowy,             

    c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w 

wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust.1 umowy,   

    d) jeśli w trakcie realizacji umowy okaże się, że po stronie Zamawiającego powstaje 

obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, a Wykonawca 

nie poinformował o tym fakcie Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości 

odpowiadającej kwocie, jaką Zamawiający zobowiązany będzie rozliczyć zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

  2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 

z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust.1 umowy. 
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2. Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na 

podstawie niniejszej umowy. 

3. Zapłata kar umownych nie wpływa na inne zobowiązania Wykonawcy wynikające z niniejszej 

umowy. 

4. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

obowiązku wynikającego z umowy przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może, 

niezależnie od kar umownych dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych.  

5. Jeżeli z powodów leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający utraci możliwość otrzymania 

środków na sfinansowanie zadania, dotacji lub wsparcia w innej formie, Wykonawca pokryje 

te straty, niezależnie od należnych kar umownych. 
 

§ 9. 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia - na dostarczone poszczególne pomoce 

dydaktyczne udziela gwarancji na okres zgodnie z kartą katalogową produktu udzielonej przez 

producenta. 

2. Warunki gwarancji oraz serwisu określa karta gwarancyjna dostarczona Zamawiającemu. 

3. Wszelkie usterki nie powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, powinny zostać 

naprawione w terminie 7 dni od momentu zgłoszenia. 

4. Koszt transportu sprzętu wynikającego z uszkodzenia objętego gwarancją pokrywa  

    Wykonawca. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji za wady fizyczne i prawne 

zmniejszające wartość użytkową, techniczna i estetyczną przedmiotu umowy na zasadach 

określonych w kodeksie cywilnym. 
 

§ 10. 

ZMIANA UMOWY 

1. Postanowienia umowy mogą być zmienione w stosunku do treści oferty, na podstawie której     

    dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany mogą dotyczyć: 

1) wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisów art. 140 ust. 3 ustawy   

     stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie 

przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ z uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp. 

     2) zmiany nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, 

przekształceniem lub połączeniem z inną firmą. 

     3) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana  

          nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność lub 

zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w 

stosunku do treści złożonej Oferty w przypadku: 

   1) powstania możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego 

rozwiązań technicznych od istniejących w chwili podpisania umowy, o ile nie zwiększy to 

kwoty wynagrodzenia, 

   2) jeżeli zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego (korzyść ekonomiczna, techniczna, 

eksploatacyjna). 

3. Zmiana pozostałych postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron 

wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany. 
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§ 11. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach : 

  1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży    

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

dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 

lub bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

       W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy. 

   2) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy lub przerwał jego realizację 

bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podejmuje jego wykonywania pomimo wezwania 

Zamawiającego złożonego na piśmie, 

   3) realizowania przez Wykonawcę dostaw bez należytej staranności, niezgodnie z    

obowiązującymi  przepisami, normami technicznymi, standardami, etyką zawodową, dobrą 

jakością lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy z przyczyn, o których mowa w ust.1 pkt 2-3 powinno 

zostać złożone na piśmie w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o okolicznościach 

uzasadniających odstąpienie od umowy i powinno zawierać uzasadnienie. 
 

§ 12. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany przede 

wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 

2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego. 

3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszenia przez 

Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 

4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie 

udzielenie odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca 

uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową. 

5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd 

właściwy z uwagi na siedzibę Zamawiającego. 

6. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy i niezakończonych rozliczeń z niej 

wynikających jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej 

prowadzonej działalności gospodarczej, o wszczęciu postępowania układowego bądź 

upadłościowego, a także o zmianie adresu siedziby firmy zmianie adresu zamieszkania jej 

właściciela pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania oraz uznania za  

     doręczoną korespondencję kierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu Cywilnego. 

8. Umowę niniejszą sporządza się w dwóch egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze 

stron. 
 

§ 13. 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: 
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1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy 

Cisek. Adres Urzędu Gminy Cisek: 47-253 Cisek ul. Planetorza 52. 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Urząd Gminy Cisek  - info@cisek.pl 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy. 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji 

umowy. 

5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z 

jednolitym rzeczowym wykazem akt; 

6. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania lub ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia. 

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 

§ 14. 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO UMOWY  

Wykaz załączników do umowy : 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  -  zał. nr 1, 

2. Oferta przetargowa wraz z wypełnionym Formularzem cenowym  -  zał. nr 2. 
 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                    WYKONAWCA 

 

 

 

Zamawiający zastrzega sobie po wyborze oferty najkorzystniejszej, prawo wprowadzenia do 

przyszłej umowy zapisów uszczegóławiających wynikających ze złożonej oferty.         


