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             Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego                       
z dnia  14.05.2020 r. 

 
 

UMOWA  (PROJEKT)  
zawarta w dniu …………….. 2020 r. w Lipniku pomiędzy 

 
Gminą Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik, NIP: 863-160-59-17,  
reprezentowaną przez:  
1. Andrzeja Grządziela – Wójta Gminy Lipnik 
2. Magdalenę Zimoląg – Skarbnika Gminy Lipnik 
zwany dalej „Zamawiającym” 
a 
……………………………………. NIP ………………. zwanym w dalszej treści umowy 
„Wykonawcą” 
została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1    Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem umowy jest Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu „Zdalna 

Szkoła” tj. ………….. szt. laptopów /komputerów przenośnych/ wraz z oprogramowaniem dla 
szkół mieszczących się na terenie Gminy Lipnik, służących do realizacji zdalnego nauczania  
w związku ze zwalczaniem COVID-19, wg specyfikacji opisanej w zapytaniu ofertowym 

2. Strony uzgadniają, że zakres przedmiotu niniejszej umowy obejmuje: 
a) dostarczenie laptopów, o których mowa w ust.1, do siedziby Zamawiającego  tj. Urząd 

Gminy w Lipniku, Lipnik 20, 27-540 Lipnik.  
b)  rozpakowanie, podłączenie do zasilania i niezbędnych łącz oraz pierwsze uruchomienie 

urządzeń, których mowa w ust.1, 
c) dostarczenie dokumentu określającego zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis                     

w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, 
d) dostarczenie instrukcji obsługi urządzeń w języku polskim oraz niezbędnych atestów  

i certyfikatów, jeśli zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem są one wymagane. 
3. Wszystkie dostarczane produkty będą nowe i pochodzące z bieżącej produkcji. 
4. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić gotowość do odbioru przedmiotu umowy i uczestniczyć 

w odbiorze. 
5. Wykonawca przy wykonywaniu niniejszej umowy zobowiązany jest dochować staranności 

wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. 
 

§ 2  Zasady dostawy i odbioru przedmiotu umowy 
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 14 dni 

roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy.  
2. Każdy z dostarczonych artykułów winien posiadać deklarację zgodności CE oraz odpowiadać 

normom europejskim i krajowym i być zgodny z Dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu 
Europejskiego z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu wskazanego w § 1 ust. 1 do siedziby: 
1) Urzędu Gminy w Lipniku, Lipnik 20, 27-540 Lipnik. 

4. Wykonawca przed dostawą przedmiotu umowy zobowiązuje się uzgodnić z Zamawiającym 
dzień rozpoczęcia dostawy z zastrzeżeniem, że dostawa może odbyć się w dniach roboczych. 

5. Za termin zakończenia realizacji dostawy przedmiotu umowy rozumie się datę podpisania 
protokołu odbioru przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, w którym potwierdzi 
on: 
1) ilość i zgodność z zamówieniem urządzeń, 
2) prawidłową instalację urządzeń i poprawne działanie urządzeń po ich pierwszym 

uruchomieniu, 
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3) uzyskanie dokumentacji wymaganej dla przedmiotowych urządzeń: instrukcji obsługi  
w języku polskim, dokumentów określających zasady świadczenia usług przez 
autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. 

6. Przedstawicielem Wykonawcy na potrzeby realizacji niniejszej umowy jest / są ………….., 
tel. …. …………………………………………………………………………………………….. 

7. Przedstawicielem Zamawiającego na potrzeby realizacji niniejszej umowy jest / są   ...………… 
……………………………………………………………………………………………………. 

 
§ 3   Wartość umowy 

1. Strony uzgadniają, że za prawidłową realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie  w wysokości …………… zł brutto, w tym podatek VAT tj. : …………….zł. 

2. Wynagrodzenie jak w ust. 1 zawiera w sobie: wartość urządzeń, wszystkie koszty związane 
transportem, ubezpieczeniem, opłatami celnymi, uruchomieniem urządzeń oraz wszelkie 
należności fiskalne, jak podatek VAT, akcyza, itp. 

 
§ 4 Warunki płatności  

1. Płatność wynagrodzenia za zrealizowany przedmiot umowy dokonana będzie jednorazowo po 
zrealizowaniu całego przedmiotu umowy, w tym po przekazaniu Zamawiającemu wraz z 
fakturą protokołu odbioru  podpisanego przez osoby upoważnione przez Zamawiającego do 
odbioru przedmiotu umowy. 

2. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru.  
3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury za przedmiot umowy w terminie do 14 dni, 

licząc od daty jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane  
w treści faktury.  

4. Faktury winny być wystawione na bezpośredniego płatnika tj. : 
 Gmina Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik, NIP: 863-160-59-17 

5. Upoważnia się Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy. 
6. Płatność wynagrodzenia zgodnie z fakturą Wykonawcy nie zostanie zrealizowana w terminie  

w przypadku braku rachunku bankowego Wykonawcy w Białej Liście VAT – do czasu jego 
umieszczenia na tej liście. Za czas opóźnienia związanego ze zgłoszeniem przez Wykonawcę 
takiego rachunku nie będą należne odsetki za opóźnienie. 
 

§ 5    Gwarancja  
1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone wyposażenie jest nowe oraz że urządzenia posiadają 

wysoką, jakość potwierdzoną stosownymi atestami/certyfikatami.  
2. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy, która biegnie od daty 

podpisania protokołu odbioru. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.  
3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie eksploatacji, jeśli 

są one spowodowane nie stosowaniem się do dostarczonej instrukcji obsługi urządzenia. 
4. Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej powyżej 21 dni, niezależnie od 

przyczyn, powoduje przedłużenie okresu gwarancji o całkowity okres niesprawności 
przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca wymieni na nowy przedmiot umowy, który był poddany 3 wymianom 
gwarancyjnym tego samego elementu, jeżeli wady /usterki nie wynikały z winy użytkownika.  

6. Celem wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska dostęp do dostarczonych 
urządzeń u bezpośredniego odbiorcy. 

7. W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może wnieść wniosek  
o spowodowanie przeprowadzenia ekspertyzy przez właściwy organ. 

8. Jeżeli reklamacja Zamawiającego/ odbiorcy dostarczonego sprzętu okaże się uzasadniona, 
koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca. 

9. Umowa niniejsza w zakresie udzielonej gwarancji stanowi dokument gwarancyjny  
w rozumieniu art. 577, art. 577 1 oraz art. 577 2 kodeksu cywilnego. 
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10. Uprawnienia gwarancyjne wynikające z niniejszej umowy w imieniu Zamawiającego 
wykonywać może także odbiorca urządzeń będących przedmiotem umowy. 

 
§ 6    Kary umowne 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nie należyte wykonanie zobowiązań 
niniejszej umowy w formie kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) w wysokości 0,05 % wartości przedmiotu umowy brutto za każdy dzień opóźnienia  
w wykonaniu przedmiotu umowy, jeżeli nie zostanie on zrealizowany w terminie z powodu 
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 
2) w przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy  
z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, lub przez Zamawiającego z przyczyn, za 
które odpowiada Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości 
umowy brutto. 

3. W przypadku, gdy szkoda powstała na skutek działań lub zaniechań Wykonawcy przewyższa 
ustanowioną karą umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych. 

4. Kary pieniężne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy.   
5. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy, z przyczyn innych niż określonych art. 

145 ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną  
w wysokości 5% wartości umowy brutto.  

6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za część 
umowy wykonanej do dnia odstąpienia od umowy. 

7. W przypadku nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w § 5 
ust. 3, Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych za późnienie za każdy dzień 
opóźnienia. 

8. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Zamawiający może odstąpić od 
umowy w razie: 
a) 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, 
b) jeżeli opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy przekracza 3 dni, 
c) dwukrotnego dostarczenia artykułów niezgodnych ze specyfikacją zamówienia, skutkującego 
nie odebraniem przedmiotu umowy przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego w całości 
lub w części, 
d) braku reakcji wynoszącego więcej niż 7 dni na zgłoszenie reklamacji w ramach gwarancji. 

9. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości  
o powyższych okolicznościach. 

 
§ 7  Dopuszczalność dokonywania zmian postanowień umowy 

i warunki takich zmian 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron 

wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, 

której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że zachodzi, co najmniej jedna z następujących 
okoliczności: 
1) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 
b) wartość zmiany nie przekracza 10 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 
2) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca  
w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 
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dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie 
pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy. 

 
§ 8 Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron 
wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

3. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd 
Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Niniejszą umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których  
2 otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca. 

 
 
 

Wykonawca       Zamawiający 
 
 
 

       …………………………………   ……………………………………… 
 
 
 
 
         
 


