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                         Załącznik Nr  4 

                                                                                                 Znak sprawy: ZPD.271.2.9.2022   

Projektowane postanowienia umowy (PPU) 
 

zawarta w dniu                   w  Cisku pomiędzy : 

Gminą Cisek  

z siedzibą:  47-253 Cisek, ul. Planetorza 52 

NIP 7492090804 

reprezentowaną przez : 

- Rajmunda Frischko   -   Wójta Gminy Cisek 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy……………………………… 

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 o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 

września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn.zm.), dalej 

Pzp, została zawarta umowa o następującej treści: 
 

 

§ 1. 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Zakup i dostawa sprzętu 

komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Dostawa sprzętu 

komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego Cyfrowa 

Gmina” zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia 

oraz złożoną ofertą stanowiącą załącznik do umowy. 

2. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 12 szt. komputerów, 12 szt. monitorów, 6 

szt. komputerów przenośnych (laptopów), 13 szt. UPS-ów oraz 9 szt. licencji. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający rodzaj, charakterystykę oraz 

minimalne wymagania, które musi spełniać oferowany przedmiot zamówienia został 

określony w załączniku Nr 6a, 6b, 6c oraz 6d do niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia który spełnia następujące 

warunki: 

1) dostarczony przedmiot zamówienia w tym oprogramowanie musi być sprzętem 

fabrycznie nowym, nieużywanym, wolnym od wad, pochodzącym z oficjalnego kanału 

dystrybucji producenta i wykonany w ramach bezpiecznych technologii, 

nieregenerowanym, nigdy nieaktywowanym na innym urządzeniu, posiadający system 

operacyjny fabrycznie zainstalowany przez producenta komputera, posiadający 

oryginalne atrybuty legalności stosowane przez producenta, niebędącym uprzednio 

przedmiotem ekspozycji i wystaw, kompletny i gotowy do użycia (tj. bez żadnych 

zbędnych dodatkowych nakładów), nieobciążony prawami osób lub podmiotów trzecich. 

W przypadku systemu operacyjnego naklejka hologramowa winna być zabezpieczona 



 

 

 

2 

 

przed możliwością odczytania klucza za pomocą zabezpieczeń stosowanych przez 

producenta. 

2) wszystkie dostarczone komputery stacjonarne muszą być takie same, tj. pochodziły od 

tego samego producenta i miały ten sam model/wersja/PN, 

3) wszystkie dostarczone monitory były takie same, tj. pochodziły od tego samego 

producenta i miały ten sam model/wersja/PN, 

4) wszystkie dostarczone komputery przenośne były takie same, tj. pochodziły od tego 

samego producenta i miały ten sam model/wersja/PN, 

5) wszystkie dostarczone UPS-y były takie same, tj. pochodziły od tego samego producenta 

i miały ten sam model/wersja/PN, 

   6) Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu handlowego na terenie Unii 

Europejskiej. Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot posiadał certyfikaty 

zgodności z wymaganiami UE - wszystkie produkty, które tego wymagają winny posiadać 

niezbędne aktualne certyfikaty bezpieczeństwa, świadectwa jakości i spełniać wszelkie  

     wymogi norm określonych obowiązującym prawem oraz posiadać oznaczenie CE, 

  7) Wykonawca zapewni dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie 

producenta urządzenia realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie 

internetowej producenta numeru seryjnego. 

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

wysokich walorach użytkowych, powinien odpowiadać obowiązującym przepisom i 

normom, w tym posiadać znak bezpieczeństwa oraz spełniać wymogi zawarte w niniejszej 

umowie oraz załącznikach do niniejszej umowy,  

6. Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, 

zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia, niniejszej 

umowie oraz innych dokumentach zamówienia jak również zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa i normami, zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością, 

bezpieczeństwem, dobrą jakością, właściwą organizacją oraz zgodnie ze złożoną ofertą. 

7. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko do siedziby 

Zamawiającego tj. Urząd Gminy Cisek ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek. 
    Wykonawca zapewni transport, rozładunek i wniesienie dostawy do pomieszczeń 

budynku w godzinach pracy Zamawiającego po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu 

terminu. 

8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
 

 

§ 2. 

TERMIN WYKONANIA 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 21 dni 

kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy. 

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

 

§ 3. 

NALEŻYTA STARANNOŚĆ 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami oraz postanowieniami  

     umowy. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował przedmiotu umowy bez należytej 

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)powierzyć wykonanie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt i 

niebezpieczeństwo Wykonawcy, 
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4) 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. 

OBOWIĄZKI STRON 

1. Obowiązki Wykonawcy: 

  1) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z   

kontraktem oraz za jakość dostarczonego przedmiotu umowy, 

   2) Wykonawca uprzedzi pisemnie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia w realizacji 

dostaw, 

   3) Wykonawca uzgodni termin dostawy z osobą wskazaną w § 5 ust.1, 

   4) w przypadku korzystania z zasobów podmiotów trzecich, na zasoby których Wykonawca 

powoływał się składając ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przedłoży umowę określającą 

warunki współpracy przy realizacji przedmiotu zamówienia, 

   2. Obowiązki Zamawiającego: 

      1) zapewni nadzór nad prawidłową realizacją dostaw, 

      2) dokona odbioru przedmiotu umowy, 

      3) dokona terminowej płatności wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot 

umowy. 
 

§ 5. 

SPOSÓB REPREZENTACJI 

1. Zamawiający do kontaktów z Wykonawcą ustanawia Pana Jerzego Groeger tel. 

774871140,    e-mail: info@cisek.pl 

2. Wykonawca do kontaktów z Zamawiającym ustanawia: ................................................ tel./fax 

.............., e-mail:................. 

3. Wszelkie zawiadomienia, wezwania sporządzane będą w języku polskim i doręczane będą 

na następujące adresy: 

1) dla Zamawiającego: Gmina Cisek ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek tel. 77 4871140,  

 e-mail: info@cisek.pl 

2) dla Wykonawcy: ................................................... tel. ….………,mail: ………………... 
 

 

§ 6. 

WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za prawidłowe i należyte wykonanie całego przedmiotu 

umowy określonego w § 1 niniejszej umowy ustala się w oparciu o złożoną w przetargu 

ofertę, stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej umowy w formie wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług  

    VAT) na kwotę :                                                                         ...............................  złotych  

    słownie: ....................................................................................................................................   

    Podatek VAT  - .. %  wynosi :    .......................................  złotych 

Według poniższego zestawienia: 
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2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i wycenił 

wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy oraz że nie będzie 

ponosił jakichkolwiek roszczeń związanych z właściwym skalkulowaniem ceny lub 

pominięciem pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. 

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

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

4. Cena obejmującą wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z 

wykonaniem umowy i nie ulegnie zmianie nawet w przypadku poniesienia przez 

Wykonawcę kosztów wykonania zamówienia, których przedmiotu i wysokości nie można 

było przewidzieć w chwili składania oferty. 

5. Ceny jednostkowe nie ulegną zmianie - podwyżce do końca realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

6. Ceny jednostkowe mogą ulec zmianie jedynie w przypadku, gdy potrzeba zmiany będzie 

wynikała ze zmiany przepisów prawa. 
 

 

§ 7. 

ROZLICZENIE 

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej 

po wykonaniu całości przedmiotu umowy. 

2. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany protokół odbioru końcowego  z  klauzulą 

„bez uwag”. 

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

przez Zamawiającego. 

 4. Faktura niespełniająca ww. warunków, wystawiona bezpodstawnie zostanie zwrócona 

Wykonawcy bez obowiązku jej zapłaty przez Zamawiającego. 

5. Dane wymagane na wystawianej fakturze: 

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

2) Odbiorca - Gmina Cisek, 47-253 Cisek, ul. Planetorza 52, NIP7492090804, 

3) nazwa przedmiotu umowy. 

6. Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający ureguluje przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

7. Za datę zapłaty strony uważają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

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

niniejszej umowy na osoby trzecie. 

9. W przypadku, gdy przedmiotem umowy są roboty, towary i usługi, w odniesieniu do 

których mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług dotyczące 

mechanizmu podzielonej płatności, Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury 

zgodnie z zasadami określonymi w tych przepisach. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

wobec Zamawiającego za szkodę, którą ten poniesie w skutek niewystawienia przez 

L.p. Rodzaj Producent Model/Wersja 

/PN 

Ilość 

szt. 

Cena 

jednostkowa  

brutto 

Wartość 

brutto 

1. Komputer przenośny   6   

2.  Komputer stacjonarny   12   

3.  Monitor   12   

4. Oprogramowanie 

biurowe 

  9   

5. UPS 1000 VA, 600 W   1   

6. UPS 500 VA, 300 W   12   

Razem  
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Wykonawcę faktury VAT zgodnie z zasadami dotyczącymi mechanizmu podzielonej 

płatności.   
 

§ 8. 

ODBIORY 

1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie dostawy (e-mailem). 

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) licencje, atesty, certyfikaty bezpieczeństwa, świadectwa jakości oraz inne dokumenty 

potwierdzające spełnianie żądanych wymogów,  

   2) dokumenty niezbędne do prawidłowego korzystania z dostarczonego przedmiotu  

zamówienia w tym dokumenty gwarancyjne oraz instrukcje dotyczące przedmiotu    

zamówienia, 

   3)dokumenty potwierdzające zakup oprogramowania w autoryzowanym kanale 

dystrybucyjnym producenta oprogramowania. 

    Powyższe dokumenty powinny być wypisane w języku polskim. Licencje, dokumenty  

     gwarancyjne oraz instrukcje należy dostarczyć w ilości odpowiadającej ilości sprzętu. 

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. 
 

§ 9.1 

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 odpowiadającej w swojej treści zapisom 

niniejszej umowy. 

3. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 

obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 

obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię 

umowy o podwykonawstwo. 

5. Wykonawca rozlicza się bezpośrednio z podwykonawcą. 

6. 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. 

7. Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań     

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest 
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odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego 

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

własnych pracowników. 
 

§ 10. 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach: 

1) za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca, w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6  

ust. 1 umowy,   

2) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust. 1 umowy,   

3) za zwłokę w terminie wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % całkowitego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki, 
 

 

1 Niniejszy paragraf będzie miał zastosowanie w przypadku realizowania części zamówienia przez podwykonawców 

4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 

w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy 

za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia następnego po dniu wyznaczonym na usunięcie 

wad.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za    

które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % całkowitego 

wynagrodzenia  określonego w § 6 ust. 1 umowy za wyjątkiem sytuacji określonej w § 12 

ust. 1 pkt 5) i 6). 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić każda ze Stron, 

wynosi 25% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1 umowy.  

     Jeżeli kary umowne zastrzeżone w niniejszej umowie nie pokrywają poniesionej przez 

Strony szkody, każda ze Stron może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 

4. Zamawiający może potrącić wierzytelność z tytułu należnej mu od Wykonawcy kary 

umownej z wierzytelnością Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikającą z niniejszej 

umowy bez wzywania Wykonawcy do zapłaty kary umownej i wyznaczenia terminu jej 

zapłaty.  
 

§ 11. 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot zamówienia ( komputery stacjonarne, 

monitory, komputery przenośne, UPS-y, oprogramowanie ) objęte są …….. miesięczną 

gwarancją producenta (termin gwarancji producenta zostanie wprowadzony zgodnie z 

ofertą Wykonawcy), począwszy od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru 

końcowego bez uwag.  

2. Warunki gwarancji określa niniejsza umowa, oferta Wykonawcy, Kodeks cywilny oraz 

karty gwarancyjne poszczególnych urządzeń. W przypadku rozbieżności wynikających                 

z ww. dokumentów stosuje się zapisy korzystniejsze dla Zamawiającego.  

3. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia                

z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Wszelkie odmienne postanowienia 

wynikające z kart gwarancyjnych sprzętu uważa się za bezskuteczne.  

4. Wszelkie naprawy gwarancyjne lub prowadzone w ramach rękojmi odbywają się na koszt i 

odpowiedzialność Wykonawcy, który zapewnia również transport (do serwisu oraz                        

z serwisu do miejsca eksploatacji sprzętu) sprzętu komputerowego podlegającego 

naprawie. ? 

5. Realizacja naprawy gwarancyjnej następuje w miejscu eksploatacji sprzętu. Wykonawca 

dokona naprawy gwarancyjnej w miejscu eksploatacji sprzętu po przekazaniu danych 
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kontaktowych i dokładnego miejsca eksploatacji sprzętu przez zgłaszającego usterkę lub 

awarię. Warunki realizacji naprawy gwarancyjnej, w tym termin naprawy, Wykonawca 

uzgadnia bezpośrednio z osobą wskazaną w  § 5 ust. 1 umowy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia awarii, uszkodzenia, wady lub usterki sprzętu  

w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych od daty zgłoszenia przez eksploatującego sprzęt. 

7. Po zakończeniu naprawy Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego wskazania 

eksploatującemu sprzęt wykonanych czynności naprawczych, a w szczególności 

wyspecyfikowania części zmienionych lub zainstalowanych w naprawianym sprzęcie 

komputerowym.  

8. Wykonawca odpowiada za wadę również po upływie okresu gwarancji, jeżeli 

Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem tejże gwarancji. 

9. Poza uprawnieniami wynikającymi z gwarancji, Zamawiający ma prawo dochodzić 

od Wykonawcy uprawnień z tytułu rękojmi na zasadach ogólnych przewidzianych z 

Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie oświadczają, iż Wykonawca odpowiada z tytułu 

rękojmi, jeżeli wada fizyczna przedmiotu umowy zostanie stwierdzona przed upływem 2 

lat od wydania przedmiotu umowy Zamawiającemu, licząc od daty odbioru końcowego.  
 

§ 12. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części w następujących przypadkach: 

1) jeżeli Wykonawca pozostaje w zwłoce dłuższej niż 7 dni kalendarzowych w wykonaniu 

umowy, przy czym Zamawiający może w takim przypadku odstąpić od umowy bez 

wyznaczania Wykonawcy terminu dodatkowego, 

2) w przypadku wadliwego wykonywania przez Wykonawcę zobowiązań umownych, a w 

szczególności nieusunięcia w terminie wad którejkolwiek przedmiotu umowy, 

stwierdzonych przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający może w takim przypadku 

odstąpić od umowy bez wyznaczania Wykonawcy terminu dodatkowego, 

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

obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, zasadami BHP lub niezgodnie z 

postanowieniami niniejszej umowy, po upływie terminu wskazanego w uprzednio 

skierowanym do Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania tychże naruszeń, 

4) rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy 

lub postawienia go w stan likwidacji, 

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

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

dalsze wykonanie 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 bez ponoszenia konsekwencji w 

postaci kar umownych wyszczególnionych w niniejszej umowie (art.456 ust. 1 pkt 1 Pzp) 

       W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części  umowy. 

  6) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp, 

7) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp, 

8) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art.258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita 

Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 

2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że 

Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej; 

2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w 

części z innych przyczyn niż wskazane w ust. 1. W przypadku odstąpienia od umowy w 

części z przyczyn innych niż wskazane w ust. 1 Zamawiający gwarantuje Wykonawcy 

realizacje dostaw o wartości nie mniejszej niż 80% wartości całkowitej przedmiotu 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danjzga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanzxgi3tcltqmfyc4mzxgu2dknjqg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tomzwgi4dgltqmfyc4mrxha3tanbqge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tomzwgi4diltqmfyc4mrxha3tanbqgi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrrga2tgnbygm2tc
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umowy wskazanej w § 6 ust. 1. Z tytułu zmniejszenia zakresu umowy Wykonawcy nie 

przysługują żadne roszczenia. 

3. W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy w całości lub w części na 

podstawie któregokolwiek postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia się stron, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy 

określonego w § 6 ust. 1, wartości części niewykonanych przedmiotu zamówienia do 

chwili złożenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub porozumienia się 

stron. Powyższe wyliczenie potrącenia wynagrodzenia sporządza się na podstawie 

obustronnie podpisanego protokołu. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia podpisania 

protokołu zawierającego wyliczenie potrącenia Zamawiający jest uprawniony do 

dokonania potrącenia na podstawie jednostronnie sporządzonego dokumentu.  

    W przypadku o którym mowa powyżej Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia  

     należnego z tytułu wykonania części umowy. 

4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

Odstąpienie wymaga pisemnego uzasadnienia Strony odstępującej od umowy. 
 

 

§ 13. 

ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie : 

  1) Zmiana terminu wskazanego w umowie może nastąpić w przypadku: 

a) wystąpienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym 

terminie przedmiotu zamówienia bez usunięcia bądź likwidacji powyższych okoliczności 

lub zdarzeń niezależnych od stron umowy, których wystąpienia nie można było 

przewidzieć w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji 

przedmiotu zamówienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez 

Zamawiającego konieczności zmiany terminu umownego; 

b) wystąpienia siły wyższej, tzn. niezależnego od Strony losowego zdarzenia 

zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i 

któremu nie można było zapobiec mimo dochowania staranności, a miało ono wpływ na 

terminowe wykonanie przedmiotu umowy. 

2) Zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących 

stawki należnego podatku VAT. 

      Dopuszcza się zmiany umowy w zakresie 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 

mającym wpływ na realizację umowy. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej 

pod rygorem nieważności w postaci aneksu do umowy.  
 

 

§ 14. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz akty 

wykonawcze do tych ustaw. 

2. Ewentualne spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egz. 

otrzymuje Wykonawca, a 1 egz. Zamawiający. 
 
 

§ 15. 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
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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: 

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. 

 

 

 
 

 

§ 16. 

WYKAZ  ZAŁĄCZNIKÓW  DO  UMOWY 

1.  Oferta przetargowa                                                                                           -      zał. nr 1, 

2.  Specyfikacja Warunków Zamówienia                                                              -      zał. nr 2. 
   

 

ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA 
 

 
 


