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Załącznik nr 7 do SIWZ 
(Wzór umowy) 

(WZÓR) 
UMOWA nr ………… 

zawarta w Szczuczynie, dnia ……………………… 
pomiędzy: 
Gminą Szczuczyn z siedzibą przy ul. Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, 
zwanym dalej „Zamawiającym”, 
reprezentowanym przez: 
Artura Kuczyńskiego – Burmistrza Szczuczyna  
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy- Małgorzaty Jarmutowskiej 
z jednej strony, 
- a 
………………………………………………………………………………………………... 
z siedzibą w ………………………………………………………………………………… 
zarejestrowaną w ………………………………………………………………………… pod numerem 
………………………………………………… NIP ……………………… REGON/PESEL 
………………………, zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez: 
……………………………………………………………… . 
wspólnie dalej zwanymi „Stronami”, oddzielnie zaś „Stroną”. 
Reprezentanci obu Stron oświadczają, iż okazali sobie przy podpisywaniu niniejszej umowy 
dokumenty wskazujące na ich tożsamość oraz dokumenty, z których wynika ich umocowanie 
do działania w imieniu reprezentowanych przez nich Stron. 
W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z 
ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907), 
zwaną dalej „ustawą”, została zawarta umowa następującej treści: 

I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 
1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową” została zawarta w wyniku 
udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Przez użytkowników – uczestników Projektu rozumie się beneficjentów ostatecznych (BO) i 
jednostki podległe (JP) – Gminy Szczuczyn, objętych wsparciem w ramach Projektu. 
3. Strony przyjmują następującą definicję pojęcia: 
3.1. Beneficjent Ostateczny (BO): „gospodarstwa domowe, gdzie mają zostać dostarczone 
Komputery i oprogramowanie, które mają zostać podłączone, skonfigurowane, uruchomione 
oraz podłączone do internetu i gdzie ma być świadczony serwis sprzętu komputerowego oraz 
łączy internetowych“. 
3.2. Jednostkę podległą (JP), gdzie mają zostać dostarczone komputery i oprogramowanie, 
które mają zostać podłączone, skonfigurowane oraz podłączone do Internetu i gdzie ma być 
świadczony serwis sprzętu komputerowego oraz łącza internetowego. 

II 
PRZEDMIOT UMOWY 

§ 2 
1. Przedmiot umowy: realizacja zadania pn. Dostawa sprzętu komputerowego wraz z 
usługą dostępu do internetu w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców Gminy Szczuczyn” – 
rozszerzenie zakresu finansowanego w 100% w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo informacyjne – 
zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
– eInclusion (zwanego dalej „Projektem”). 
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2. Przedmiotem umowy jest  w szczególności: 
 
2.1. Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego i oprogramowania dla 1 Filii 1 Jednostki 
Podległej Zamawiającego (zwanej dalej JP) 3 szt. komputerów przenośnych (nazywana dalej 
Komputery z oprogramowaniem dla JP )  
 
2.2. Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego i oprogramowania dla 18 gospodarstw 
domowych (Beneficjenci Ostateczni zwani dalej BO) 18 zestawów komputerowych (nazywana 
dalej Komputery z oprogramowaniem dla BO). 
 
2.3. Podłączenie do internetu 1 Filii 1 Jednostki Podległej Zamawiającego (nazywane dalej 
Podłączenie do internetu dla JP). 
 
2.4. Podłączenie do Internetu 18 BO (nazywane dalej Podłączenie do internetu dla BO). 
 
2.5. Usługa zapewniania dostępu do internetu dla  (JP) oraz  (BO) przez okres 7 miesięcy od 
maja 2015 r. do 31.12.2015 r. (nazywana dalej Usługa zapewnienia dostępu do internetu 
dla BO i JP). 
 
2.6. Usługi serwisowe i gwarancyjne dla sprzętu komputerowego i sieciowego (nazywane dalej 
Usługi serwisowe i gwarancyjne). 
 
3. Szczegółowy opis i sposób wykonania przedmiotu zamówienia został przedstawiony w 
Załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 
 

III 
WARUNKI DOSTAWY SPRZĘTU 

§ 3 
1. Wykonawca dostarczy sprzęt w terminach określonych w punkcie 1 paragrafu 5. 
2. Po dostarczeniu przedmiotu umowy, Zamawiający dokona odbioru ilościowego sprzętu. 
3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego i objętych niniejszym 
projektem lokalizacji na własny koszt i własne ryzyko. Lokalizacje znajdują się na terenie 
Gminy Szczuczyn. 
4. Dokumentem potwierdzającym odbiór towaru będzie Protokół Ilościowego Przekazania 
Sprzętu, w protokole będą wymienione numery fabryczne dostarczonego towaru. 
5. Integralną częścią protokołów odbioru ilościowego stanowić będą wymagane dokumentacje, 
certyfikaty jakości, dokumentacje techniczne, licencje, instrukcje obsługi w języku polskim 
oraz instrukcje dotyczące eksploatacji. 
6. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony towar jest: 
a. niezgodny z opisem zawierającym specyfikację techniczną oferowanego sprzętu lub 
niekompletny, 
b. posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia. 
Zamawiający zwróci część lub całość sprzętu stanowiącego przedmiot umowy, sporządzając 
protokół zawierający przyczyny zwrotu. Zamawiający wyznaczy następnie termin dostarczenia 
przedmiotu umowy fabrycznie nowego, wolnego od wad. Procedura czynności odbioru zostanie 
powtórzona. 
7. W przypadku innych uwag (zastrzeżeń) Zamawiającego, dotyczących dostarczonego 
przedmiotu umowy Zamawiający wskaże w protokole odbioru przyczyny odmowy odbioru 
dostarczonego przedmiotu umowy wraz z określeniem terminu dostarczenia nowego 
przedmiotu umowy wolnego od wad. 
8. Osobami upoważnionymi do odbioru, realizacji umowy ze strony Zamawiającego są: 
I. Koordynator Projektu Pan Tadeusz Grzesiak 
II. Kierownik Działu Inwestycji – Pan Waldemar Filipkowski, 



 
 

 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców Gminy Szczuczyn” 
Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki” 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość 

3 

 
9. W zakresie dostarczenia do lokalizacji docelowych, instalacji, uruchomienia, konfiguracji i 
modernizacji sprzętu komputerowego (komputerów) przyjmuje się następujące warunki: 
a) Dostarczenie do lokalizacji docelowych. Instalacja, uruchomienie, konfiguracja i 
modernizacja sprzętu komputerowego w podanych przez Zamawiającego lokalizacjach. 
b) Realizacja prac w uzgodnieniu z osobami upoważnionymi do odbioru zgodnie z pkt. 8. 
c) Uruchomienie oraz wykonanie testów prawidłowego działania urządzeń. 
 

IV 
PODWYKONAWCY 

§ 4 
1. Wykonawca może powierzyć wykonywanie dostawy i usług objętych przedmiotem umowy 
podwykonawcom w całości lub części. 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców 
działających na jego rzecz jak za własne działania lub zaniechania. 
 

V 
TERMINY REALIZACJI 

§ 5 
1. Strony ustalają następujące terminy wykonania dostaw, prac instalacyjnych oraz prac 
modernizacyjnych objętych umową: 
 
1).Termin dostawy i instalacji: 
a)ETAP I 
- Dostawa  sprzętu komputerowego dla uczestników projektu, w tym: 
- Instalacja i uruchomienie  18 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem  w 
gospodarstwach domowych beneficjentów ostatecznych (BO), objętych projektem, 
- Instalacja i uruchomienie  3 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem w 1 filii  
jednostki podległej Zamawiającego (JP),  
do dnia ………………….., 
 
b)ETAP II 
Usługa podłączenia do internetu: 
- w 1 lokalizacji wykorzystywanej przez 1 filię jednostki podległej (JP) Zamawiającego, 
- w 18 lokalizacjach na terenie Miasta i Gminy Szczuczyn, dla 18 gospodarstw domowych (BO). 
do dnia ………………………………… r. 
 
c)ETAP III 
Dostawa łącza internetowego dla JP i BO 
Termin realizacji Usługa zapewnienia dostępu do internetu dla BO i JP 
Od maj 2015 r. do 31.12.2015 r. 
 
 
c)ETAP IV 
Serwis gwarancyjny sprzętu komputerowego i łączy internetowych, od daty podpisania 
protokołu odbioru dla Etapów I i II do dnia wygaśnięcia uprawnień gwarancyjnych i 
zakończenia procesu świadczeni usługi dostępu do Internetu (w przypadku serwisu łączy 
internetowych). 
 
 
2. Za zakończenie dostaw, prac instalacyjnych oraz prac modernizacyjnych, Strony uznają 
dzień podpisania bezusterkowych protokołów odbioru dla poszczególnych etapów realizacji 
zadania. 
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VI 

WYNAGRODZENIE 
§ 6 

1. Zamawiający i Wykonawca ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy 
jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 
 
2. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają łączne wynagrodzenie ryczałtowe w 
wysokości ………………………… zł (słownie: ………………………………) brutto, w tym podatek VAT…… 
% w kwocie …………………… zł (słownie: ………………………………) i …………………… zł (słownie: 
……………………………………) netto, zgodnie z ofertą będącą wynikiem przetargu z dnia …………………… 
 
3. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym w 
………………....................……........… i posiada NIP ……………..................…………………………………… 
 
4. Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej 
faktury VAT, z zastrzeżeniem §5 punkt 6 i 7. 
 
5. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze. 
 
6. Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy będzie następowało na podstawie prawidłowo 
wystawionych faktur częściowych oraz faktury końcowej według kwot dostaw podanych w 
ofercie wykonawcy. 
 
7. Rozliczenie wykonania  Usługi zapewnienia dostępu do internetu dla BO i JP będzie 
następowało z okresem miesięcznym na koniec danego miesiąca. 
 
8. Płatność końcowa nastąpi po dokonaniu odbioru wszystkich dostaw oraz instalacji, 
uruchomień, konfiguracji i modernizacji i podpisaniu przez strony protokołu odbioru 
końcowego. 
 
9. Warunkiem przyjęcia przez Zamawiającego faktury VAT jest załączenie do niej 
następujących dokumentów: 
 
a) w przypadku faktur częściowych – protokołów odbioru sprzętu stwierdzających wykonanie 
dostaw oraz instalacji, uruchomień, konfiguracji i modernizacji, w danym okresie 
rozliczeniowym, 
 
b) w przypadku faktury końcowej – protokołu odbioru końcowego, 
 
10. Wartość całkowita przedmiotu umowy ani ceny nie będą waloryzowane w okresie realizacji 
umowy. Łączna wartość faktur nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w ust. 2. 
 
11. Jeżeli w czasie obowiązywania umowy zmienione zostaną przepisy prawa określające 
wysokość stawki podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie przedmiotu zamówienia, 
Wykonawca będzie uprawniony przy wystawianiu faktury do naliczenia wynagrodzenia brutto z 
zastosowaniem stawki podatku od towarów i usług obowiązującej w dacie wystawienia faktury. 
W takim przypadku zmiana wynagrodzenia nastąpi w formie aneksu do umowy. 
 
12. Za dostawy oraz instalacje, uruchomienia, konfiguracje i modernizacje wykonane, choć 
nieobjęte kosztorysem niezbędne do prawidłowego i rzetelnego wykonania prac, dodatkowe 
wynagrodzenie Wykonawcy nie przysługuje. 
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VII. 
ODBIORY 

§ 7 
1. W ramach realizacji niniejszej umowy występować będą następujące odbiory: 
 
a. Odbiór wykonania dostawy, instalacji, usługi: 
Komputery z oprogramowaniem dla JP  
Komputery z oprogramowaniem dla BO 
Podłączenie do internetu dla JP 
Podłączenie do internetu dla BO 
do dnia do dnia ………………………. r. 
 
b. Odbiór dostawy usługi: 
Usługa zapewnienia dostępu do internetu dla BO i JP 
cyklicznie co miesiąc od maja 2015 r., do dnia 31 grudnia 2015 r. 
 
2. Odbiorów wymienionych w ust. 1 dokonuje Zamawiający, zgodnie z § 3. 
 
3. Odbioru końcowego dokonuje Zamawiający przy udziale Wykonawcy. 
 
4. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu 
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru 
końcowego, a w szczególności: 
a) dopuszczeń, aprobat, certyfikatów, atestów, uzgodnień, kart gwarancyjnych oraz wszelkich 
innych dokumentów wymaganych przepisami mającymi zastosowanie do wykonania 
przedmiotu umowy, 
b) instrukcji eksploatacji urządzeń i instalacji, 
c) Zamawiający wyznaczy termin odbioru w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisemnego 
zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru.  
 
5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady: 
a. nadające się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
b. nienadające się do usunięcia, Zamawiający może: 
1). obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 
estetycznej i technicznej zgodnie ze stosowną opinią biegłego rzeczoznawcy wyznaczonego 
przez Zamawiającego, działającego na koszt Wykonawcy – jeżeli wady nie uniemożliwiają 
użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,  
2). odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi – jeżeli wady 
uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 
 
6. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w 
toku odbioru, a w szczególności: 
1) oznaczenie miejsca sporządzenia, 
2) datę rozpoczęcia i zakończenia odbioru, 
3) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim w nim uczestniczą, 
4) wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i przekazanych 
Zamawiającemu, 
5) ustalenia co do zgodności wykonanych dostaw oraz instalacji, uruchomień, konfiguracji i 
modernizacji z umową, przekazaną dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej, 
6) wymienienie ujawnionych wad, 
7) decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia przedmiotu 
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umowy, terminu usunięcia wad, propozycje obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, 
8) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze, 
9) podpisy osób uczestniczących w odbiorze. 
 
7. Protokół odbioru podpisany przez uczestniczących w odbiorze, doręcza się Wykonawcy w 
dniu zakończenia czynności odbioru. 
 
8. Odbioru pogwarancyjnego dokonuje przedstawiciel Zamawiającego wciągu 30 dni od upływu 
terminu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady wraz z przedstawicielem Wykonawcy. Celem 
odbioru pogwarancyjnego jest pokwitowanie wypełnienia przez Wykonawcę obowiązków z 
tytułu udzielonej gwarancji jakości oraz rękojmi za wady. 
 

VIII. 
GWARANCJA I RĘKOJMIA - SPRZĘT KOMPUTEROWY 

§ 8 
1. Wykonawca dostarczy wraz z towarem dokument gwarancji jakości towaru opisujący 
procedurę realizacji uprawnień gwarancyjnych, zobowiązujący wystawcę dokumentu do 
usunięcia wady fizycznej towaru lub do dostarczenia towaru wolnego od wad, jeżeli wady te 
ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji. 
 
2. Warunki gwarancji będą w szczególności przewidywały (nie dotyczy oprogramowania) okres 
gwarancji …………………. miesięcy na wszystkie dostarczone urządzenia, przy czym okres 
gwarancji liczony jest od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu jakościowego. 
 
3. Zgłoszenia awarii będą przyjmowane pod nr faxu …………………………… lub adres poczty 
elektronicznej …………………………………………………. . Zgłoszenia awarii będą odbywały się na wzorze 
zgłoszenia awarii przedstawionego przez Wykonawcę. 
 
4. Wykonawca potwierdzi przyjęcie zgłoszenia wady i/lub awarii na nr faxu lub adres poczty 
elektronicznej z którego zostało wysłane zgłoszenie. Wysłanie w/w zgłoszenia uważa się za 
dostarczone gdy: 
a. fax zaraportował prawidłowość transmisji, 
b. uzyskano potwierdzenie odczytania poczty elektronicznej. 
 
5. Wykonawca podejmie reakcję serwisową nie później niż następnego dnia roboczego od 
zgłoszenia awarii. 
 
6. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w siedzibie Wykonawcy lub w miejscu jego instalacji 
i dokonywany wówczas gdy po konsultacjach telefonicznych z infolinią serwisową osoby 
wyznaczonej od strony Zamawiającego z serwisem, zostanie uznana konieczność serwisu 
sprzętu. 
 
7. Warunkiem świadczenia serwisu gwarancyjnego nie jest wymóg posiadania oryginalnych 
opakowań od sprzętu komputerowego (komputerów, monitorów), tj. kartonów, folii itp. 
 
8. W przypadku kiedy Wykonawca uzna za konieczną naprawę sprzętu w serwisie, wówczas 
uszkodzony sprzęt komputerowy będzie odbierany z siedziby Zamawiającego na koszt 
Wykonawcy. 
 
9. Termin naprawy nie może przekraczać 14 dni od daty zgłoszenia. 
 
10. W przypadku awarii sprzętu, która nie została usunięta w terminie 14 dni, Wykonawca 
zobowiązuje się do podstawienia sprzętu zastępczego, co najmniej tej samej funkcjonalności i 
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o parametrach nie gorszych od sprzętu uszkodzonego. Wykonawca zapewni podstawienie 
sprzętu zastępczego najpóźniej w 3 dniu od daty upływu terminu usunięcia awarii. Podstawiony 
sprzęt będzie miał zainstalowany system operacyjny i oprogramowanie niezbędne do jego 
poprawnej pracy. 
 
11. Jeżeli Wykonawca nie podejmie reakcji serwisowej w ciągu 3 dni od momentu zgłoszenia 
awarii, Zamawiający może dokonać naprawy zastępczej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
 
12. W przypadku awarii sprzętu, która nie została usunięta w terminie 30 dni, Wykonawca 
zobowiązuje się do wymiany sprzętu na nowy o parametrach nie gorszych od sprzętu 
uszkodzonego. Wymiana sprzętu na nowy nastąpi najpóźniej w 31 dniu od zgłoszenia. 
 
13. Zamawiającemu przysługuje dochodzenie praw z tytułu rękojmi za wady w zakresie 
przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji jakości. 
 
15. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi w okresie 1 roku od dnia odbioru 
towaru, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.  
 
14. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że udzielając licencji na korzystanie z programu 
nie narusza żadnych praw osób trzecich oraz, że nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do 
zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń wobec tych praw. Wykonawca zabezpiecza 
Zamawiającego w zakresie zakupionych przez niego licencji przed roszczeniami osób trzecich. 

 
IX. 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
§ 9 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny 
całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy w celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z 
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w kwocie …………………… zł. (słownie 
złotych: …………………………………), w formie: ……………………………… 
2. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie, o którym mowa w ust.1 w terminie 30 dni 
od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, 
pozostawiając 30% zabezpieczenia jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 
3. Zabezpieczenie pozostawione na okres rękojmi za wady, o którym mowa w ust. 2, zostanie 
zwrócone nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 
 

X. 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA 

§ 10 
1. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych 
Strony ponosić będą na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego oraz przez zapłatę kar 
umownych. 
2. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne: 
1) za niedotrzymanie terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 
0,1% wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki; 
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i 
rękojmi za wady – w wysokości 0,1% wynagrodzenia, określonego w §6, za każdy dzień 
zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnej kary umownej z dowolnej 
należności Wykonawcy. 
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca - w wysokości 
10% wynagrodzenia, określonego w §6, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Prawo zamówień 
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Publicznych. 
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy 
przez Wykonawcę z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Zamawiający – w 
wysokości 10% wynagrodzenia, określonego w §6. 
6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokość 10% 
wynagrodzenia, określonego w §6. 
7. Umowa dopuszcza prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
poniesionej szkody przez każdą ze Stron. 
8. Wykonawcy składający wspólnie ofertę ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 
umowy. 
 

XI. 
UBEZPIECZENIA 

§ 11 
1. Wykonawca uzyska na swój koszt ubezpieczenie z tytułu wszelkich ryzyk związanych z 
dostawą oraz instalacją, uruchomieniem, konfiguracją i modernizacją sprzętu komputerowego 
Polisa z tytułu wszelkich ryzyk, o których mowa w niniejszym ustępie musi obejmować między 
innymi: 
1) szkody powstałe w trakcie dostawy oraz instalacji, uruchomienia, konfiguracji i 
modernizacji, w materiałach i wyposażeniu, które zostały wbudowane, wmontowane, 
zainstalowane lub dostarczone do pełnej wysokości, 
2) zwrot wydatków związanych z naprawą powstałych szkód lub usterek. 
Ponadto Wykonawca ubezpieczy się od odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu realizacji 
umowy w stosunku do osób trzecich i ich mienia oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków.  
 
2. Beneficjentami z tytułu ubezpieczeń wymienionych w ust.1 będą równolegle Zamawiający i 
Wykonawca. 
 
3. Jeżeli Wykonawca nie zawrze ubezpieczeń, o których mowa w ust. 1, lub nie będzie 
kontynuował wyżej wymienionych ubezpieczeń, Zamawiający może zawrzeć takie 
ubezpieczenie lub przedłużyć je na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający może 
potrącić sobie wydatki związane z zawarciem lub przedłużeniem ubezpieczenia z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy w ramach umowy. 
 

XII. 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 12 
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie nie wykonywania jej w sposób 
określony w umowie, po uprzednim wezwaniu do zaprzestania wykonywania dostaw oraz 
instalacji, uruchomień, konfiguracji i modernizacji niezgodnie z umową. 
2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku opóźnienia w realizacji dostaw, 
instalacji, uruchomienia, konfiguracji i modernizacji z winy Wykonawcy o co najmniej 14 dni 
w stosunku do Harmonogramu. Odstąpienie takie traktuje się jako odstąpienie od umowy 
z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 
4. Odstąpienie od umowy następuje w części dotyczącej niewykonanego zakresu umowy. 
 

XIII. 
PODWYKONAWCY 

§ 13 
1. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części niniejszego zamówienia 
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podwykonawcom pod warunkiem, że Wykonawca wskazał w ofercie przetargowej te części 
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Jakość prac 
wykonanych przez Podwykonawców nie może być niższa niż robót wykonywanych przez 
Wykonawcę, za jakość robót wykonanych przez podwykonawców tę odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca. 
2. Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumieją pisemne umowy o charakterze 
odpłatnym, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część 
niniejszej umowy, a co najmniej z jednym innym podmiotem (podwykonawcą), a także między 
podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 
3. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w 
takim samym zakresie jak za swoje działania. 
4. Zamawiający nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, 
ale może skorzystać ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawcę. 
Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za 
zlecone do podwykonania części zamówienia. 
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za właściwe i terminowe wykonanie całego 
przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz 
bezpieczeństwo realizowanych zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo. 
6. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudnić podwykonawców (dalszych 
podwykonawców) do realizacji przedmiotu umowy - zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie 
Zamawiającego. W przypadku ujawnienia się podwykonawców na etapie realizacji zamówienia, 
Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia stosownego aneksu do umowy wskazującego część 
zamówienia, która zostanie powierzona Podwykonawcy do realizacji. Przepis ust. 7 i następne 
stosuje się odpowiednio. 
7. Wykonawca zamówienia na dostawy i usługi, podwykonawca takiego zamówienia lub 
dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy i usługi, są zobowiązani, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia do 
przedłożenia zamawiającemu wzoru tej umowy, przy czym: 
- podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej ze wzorem umowy;    
- wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty 
wykazujące, że proponowany podwykonawca oraz dalszy podwykonawca spełniają warunki 
określone przez Zamawiającego dotyczące podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
będącego stroną umowy o podwykonawstwo. 
8. Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy i usługi w ramach niniejszej umowy, których niespełnienie 
spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu: w 
umowach o podwykonawstwo należy uwzględnić nie dłuższy niż 30-dniowy termin płatności 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom oraz okres 
odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady, tak aby nie był on 
krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego i odpowiadał 
zakresowi odpowiedzialności przyjętej przez Wykonawcę wobec Zamawiającego. 
9. Zamawiający, w terminie 5 dni roboczych, zgłasza pisemne zastrzeżenia do wzoru 
umowy o podwykonawstwo: 
a) niespełniającej wymagań określonych w ust. 6;  
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni;  
10. W przypadku niezgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do wzoru umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy i usługi, strony uznają, iż Zamawiający zaakceptował wzór 
umowy. 
11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, Wykonawca zobowiązany 
jest do przedstawienia Zamawiającemu wzorów umów z naniesionymi poprawkami w terminie 
2 dni roboczych od dnia ich przekazania przez Zamawiającego. 
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12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy i usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
13. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przed złożeniem kolejnej faktury 
zaświadczenia potwierdzonego przez podwykonawców o otrzymaniu wynagrodzenia za 
wykonany przez podwykonawców zakres prac w przypadku, gdy będzie to wynikało z 
harmonogramu prac, a dotyczyło poprzedniej faktury. Brak takiego zaświadczenia spowoduje 
wstrzymanie wypłaty należności wykonawcy lub zamawiający przejmie dług od wykonawcy i 
przekaże środki na konto podwykonawcy. Wielkość długu zostanie potrącona z faktury 
wykonawcy. Zapis ten stosuje się do podwykonawców wskazanych przez wykonawcę w ofercie 
przetargowej. 

 
XIV. 

ZMIANY UMOWY 
§ 14 

Zamawiający dopuszcza zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści 
oferty Wykonawcy w następujących przypadkach:  
 
1) zmiana urządzeń, sprzętu, materiałów gdy wykorzystanie urządzeń, sprzętu, materiałów  
wskazanych w ofercie stanie się niemożliwe lub podyktowane będzie postępem 
technologicznym, usprawnieniem 
 obsługi, zwiększeniem bezpieczeństwa, 
2) zmiana  terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku: 
a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie 
Zamawiającego;  
b) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie dostaw, usług, robót w określonym   
pierwotnie terminie; 
c) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz; 
d) zmiany terminu wynikające z aneksu Zamawiającego zawartego z instytucją wdrażającą 
(WWPE) powodującą wydłużenie realizacji umowy w zakresie określonym wg. §3 niniejszej 
umowy; 
3) zmiana wynagrodzenia za realizację zadań objętych niniejszą umową w przypadku zmiany 
stawki podatku VAT; 
4) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 
na realizację przedmiotu zamówienia; 
5) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób,                      
a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu 
jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony 

 
XV. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 15 

1. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności z uwzględnieniem art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w formie aneksu 
do umowy. 
 
2. Istotne zmiany w umowie mogą dotyczyć: 
1) przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie 
opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w przypadku: 
a) zawieszenia dostaw oraz instalacji, uruchomień, konfiguracji i modernizacji przez 
Zamawiającego, 
b) szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych, 
c) siły wyższej, 
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2) zmiany wynagrodzenia, które przysługiwać będzie Wykonawcy w przypadku zmiany 
przepisów prawa określających wysokość stawki podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie 
przedmiotu zamówienia; 
3) zmiany terminów realizacji w przypadku: 
a) uzasadnionej konieczności zmiany terminów wykonania poszczególnych etapów 
dostaw oraz instalacji, uruchomień, konfiguracji i modernizacji, 
b) uzasadnionej konieczności zmiany kolejności wykonania poszczególnych etapów dostaw 
oraz instalacji, uruchomień, konfiguracji i modernizacji. 
 
3. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy ani 
dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli przedłużenie terminu lub zwiększenie wynagrodzenia 
wynikną z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
 
4. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych 
ustaw. 
 
5. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania umowy, co do których Strony nie doszły do 
porozumienia, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 
6. W okresie realizacji dostaw oraz instalacji, uruchomień, konfiguracji i modernizacji oraz 
gwarancji i rękojmi za wady Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadamiania 
Zamawiającego w terminie siedmiu dni od wystąpienia jednej z poniższych okoliczności o: 
1) zmianie siedziby firmy, 
2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 
3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 
4) rozpoczęciu likwidacji firmy Wykonawcy. 
 
7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dwóch 
egzemplarzy dla Zamawiającego, a jednego egzemplarza dla Wykonawcy. 
 
8. Integralną część umowy stanowią uwierzytelnione przez Zamawiającego kserokopie: 
1) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 
2) Oferty Wykonawcy wg wzoru zał nr 2 do SIWZ; 
3) Dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
9. Każda ze stron oświadcza, iż przeczytała osobiście umowę, w pełni ją rozumie i akceptuje, 
na dowód, czego składa poniżej własnoręcznie swoje podpisy i pieczęcie. 
 
 
 
……………………………………..      …………………………………….. 
Zamawiający        Wykonawca 
 
 
…………………………………….. 
Kontrasygnata 
 
 
 
……………………………………..      …………………………………….. 
Pieczęć Zamawiającego       Pieczęć Wykonawcy 
 


