Załącznik Nr 5 do SIWZ
Wzór umowy
UMOWA /2019
zawarta w dniu .. …. w Modliborzycach pomiędzy:
Gminą Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce
NIP 862-157-63-44, Regon 830 409 608
reprezentowaną przez Pana mgr inż. Witolda Kowalika – Burmistrza Modliborzyc,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Barbary Świątek,
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
………………………………………...
NIP …. Regon…
reprezentowaną przez …..
zwaną dalej „Wykonawcą”,
wspólnie zwanymi dalej „Stronami ”,
o następującej treści:
W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie
pn.: Dostawa sprzętu w ramach
projektu „Młodzi kreatorzy” znak sprawy:
INW.271.1.3.2019, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, zawarto umowę
następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego w
ramach projektu „Młodzi kreatorzy” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.
2. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się: dostarczyć Zamawiającemu sprzęt
komputerowy, multimedialny oraz udzielić Zamawiającemu licencji na oprogramowanie zgodnie ze szczegółową specyfikacją ujętą w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym
Załącznik nr 1 do umowy oraz Ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 2 do umowy.
3.Wykonawca oświadcza, że sprzęt komputerowy dostarczony w ramach umowy: jest
fabrycznie nowy i wolny od wad, odpowiada przeznaczeniu wynikającemu z umowy, jest w
pełni zgodny z Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz Ofertą Wykonawcy, a także spełnia
wymogi w zakresie bezpieczeństwa wynikające z ustawy o systemie oceny zgodności,
4.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez zbędnej zwłoki, w terminie
określonym w § 2 niniejszej umowy, przy zachowaniu należytej staranności.
5. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje
stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy.
6. Zamawiający dopuszcza zlecenie realizacji części zamówienia podwykonawcom.
Podwykonawcy muszą spełnić wymogi kwalifikacyjne wymagane do realizacji powierzonych
im prac.
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7. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy
wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny
za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym
stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
8.Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda
Zamawiającego
9. Do zawarcia umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą, której wartość przekracza 10%
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, wymagana jest zgoda Zamawiającego.
10.Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu
umowy z podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że
wyraził zgodę na zawarcie umowy.
11. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, której treść będzie
sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą.
12.Wykonawca niezwłocznie po zawarciu umowy z podwykonawcą przekaże
Zamawiającemu kopię tej umowy.
13. Do zmian umowy o podwykonawstwo zapisy ust. 8-12 stosuje się odpowiednio.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie do …… dni
kalendarzowych od daty podpisania umowy.
2. O gotowości dostawy przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić
Zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem za pomocą e-mail, poinformuje
Zamawiającego uzgadniając datę oraz przewidywaną godzinę dostawy wyposażenia do danej
szkoły na własny koszt, osobiście, bez udziału kuriera wraz z transportem, rozładunkiem i
wniesieniem urządzeń, sprzętów. Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem przedmiotu zamówienia,
zakres zamówienia obejmuje także montaż, instalację i uruchomienie przedmiotu zamówienia
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy.
3. Miejscem dostawy: trzy szkoły z terenu gminy Modliborzyce. Zamówienie musi być
podzielone na osobne paczki dla danej szkoły tj.: Zespołu Szkół w Modliborzycach, Zespołu
Szkół w Wierzchowiskach Drugich, Zespołu Placówek Oświatowych w Stojeszynie
Pierwszym. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w dni robocze tj. poniedziałek – piątek
w godzinach ustalonych z dyrektorem placówki.
4.Wraz z każdym egzemplarzem sprzętu Wykonawca wyda Zamawiającemu: specyfikację
przekazanych urządzeń, karty gwarancyjne wystawione przez producenta sprzętu w języku
polskim, instrukcje użytkowania w języku polskim lub angielskim, nośniki, na których
utrwalono oprogramowanie.
5.Odbiór każdej dostawy sprzętu komputerowego oraz nośników nastąpi na podstawie
protokołu dostawy.
6.Zamawiający dokona zbadania zgodności dostawy z opisem przedmiotu zamówienia oraz
ofertą Wykonawcy. Jeżeli dostarczony sprzęt komputerowy lub oprogramowanie będzie
niezgodny z ofertą Wykonawcy lub w inny sposób nie będzie spełniał wymagań określonych
w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy, Wykonawca
odbierze dostarczony sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie z siedziby Zamawiającego
na swój koszt i wymieni na nowe, wolne od wad i zgodne ze złożoną Ofertą w terminie nie
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późniejszym niż w 5 dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia tego faktu przez
Zamawiającego.
7.Po dostarczeniu pełnego i zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia oraz ofertą
Wykonawcy, asortymentu danej dostawy, na podstawie protokołów dostawy, Zamawiający
sporządzi protokół odbioru dla każdej dostawy.
8. Dokumentem potwierdzającym końcowy odbiór przedmiotu umowy będzie protokół
odbioru podpisany przez obie strony.
§3
1.Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie ze złożoną ofertą,
wynagrodzenie w wysokości …..……… zł brutto (słownie:….).
§4
1. Ustalona w wyniku przetargu nieograniczonego wysokość wynagrodzenia za przedmiot
umowy pozostaje niezmieniona do końca realizacji przedmiotu umowy.
2. Wynagrodzenie obejmuje całkowitą należność, jaką Zamawiający zobowiązany jest
zapłacić za przedmiot umowy, co obejmuje m. in. wynagrodzenie za udzielenie licencji na
oprogramowanie, koszty wydania i odebrania przedmiotu umowy, w szczególności koszty i
opłaty związane z dostarczeniem przedmiotu umowy do miejsc wskazanych przez
Zamawiającego, opłaty za transport, załadunek, wyładunek, oraz dokumentację niezbędną do
prawidłowego użytkowania przedmiotu umowy.
§5
1. Należność Wykonawcy określona w §3 umowy za wykonanie przedmiotu umowy płatne
przelewem po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz po wykonaniu całości
umowy, potwierdzonego protokołem odbioru, o którym mowa w §2 umowy. Podstawą do
wystawienia faktury jest bezusterkowy protokół odbioru przedmiotu umowy. Za dzień zapłaty
uznaje się dzień dokonania przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego.
2. Wykonawca wystawi fakturę VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Wykonawca zobowiązany jest załączyć do faktury specyfikację techniczną dostarczonego
sprzętu multimedialnego, komputerowego oraz oprogramowania (zawierająca co najmniej
nazwę, model, producenta).
3.Wynagrodzenie, za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne w terminie 30 dni od daty
wpływu wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypłacenia wynagrodzenia Wykonawcy w terminie
późniejszym niż wskazany w ust. 3 niniejszego paragrafu, w sytuacji nieposiadania środków
finansowych na koncie projektowym. Wykonawca z tego tytułu nie będzie wnosił żadnych
roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
§6
1.Wykonawca jest zobowiązany wraz z fakturą składaną Zamawiającemu, doręczyć
Zamawiającemu pisemne potwierdzenie podwykonawcy, którego wierzytelność jest częścią
składową faktury, o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy.
2.W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1
a termin płatności należności dla podwykonawcy nie upłynął, Zamawiający zatrzyma
wypłatę kwoty w wysokości równej należności podwykonawcy, do czasu otrzymania tego
potwierdzenia. Po upływie terminu płatności należności podwykonawcy. Zamawiający
zapłaci należne wynagrodzenie podwykonawcy, przy czym zapłata wynagrodzenia
podwykonawcy jest równoznaczna z zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy i powoduje
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wygaśnięcie roszczenia o zapłatę wynagrodzenia należnego wykonawcy za prace wykonane
przez podwykonawcę, do wysokości zapłaconego podwykonawcy wynagrodzenia.
Ewentualne odsetki za nieterminowe regulowanie należności wobec podwykonawców
obciążają Wykonawcę.
3. Wynagrodzenie za przedmiot umowy zamówienia należne podwykonawcom nie może
przekraczać wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w umowie.
Ustalenia ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do umów podwykonawców z kolejnymi
podwykonawcami.
4.Przelew wierzytelności przysługującej Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy może
nastąpić za zgodą Zamawiającego.
§7
1. Wykonawca, z dniem podpisania protokołu odbioru dostawy o której mowa w § 2, udzieli
Zamawiającemu licencji do dostarczonego oprogramowania.
2. Udzielona licencja powinna uprawniać do używania oprogramowania przez czas
nieokreślony, bez ograniczeń terytorialnych na polach eksploatacji obejmujących, co
najmniej:
1) instalację i użytkowanie oprogramowanie w pełnej funkcjonalności na dostarczonym
sprzęcie komputerowym w konfiguracji przedstawionej w ofercie jak i też powstałej w
wyniku rozbudowy, w tym poprzez pracowników Zamawiającego,
2) sporządzenie jednej kopii zapasowej nośnika, na którym oprogramowanie utrwalono i
wydano Zamawiającemu,
3) nieodpłatnego pobierania, instalowania i użytkowania poprawek i aktualizacji
wydanych dla oprogramowania przez producenta oprogramowania.
3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników, na których utrwalone zostało
oprogramowanie.
4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw osób trzecich w związku z
korzystaniem z programów, do których Wykonawca udzielił Zamawiającemu licencji i w
przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca
zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia
Zamawiającego z obowiązku świadczenia z tego tytułu.
§8
1. Wraz z wydaniem przedmiotu umowy, Wykonawca dostarczy wszelkie dokumenty i karty
gwarancyjne, niezbędne do prawidłowego korzystania z rzeczy.
2. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość przedmiotu umowy.
§9
1. Wykonawca zapewnia następujące warunki serwisu:
1) Na dostarczony sprzęt Wykonawca udzieli ……… miesięcznej gwarancji producenta
on-site zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego - producent zobowiązuje się do usunięcia usterki w miejscu instalacji
urządzenia objętego niniejszą gwarancją w ciągu 72 godzin od zgłoszenia. W przypadku
odmowy świadczenia przez producenta z tytułu gwarancji na warunkach określonych
umową lub świadczenia gwarancji na innych warunkach, obowiązki z tytułu gwarancji
przechodzą na Wykonawcę, który jest obowiązany świadczyć z tego tytułu w miejsce
producenta na warunkach nie gorszych niż określone umową.
2) Termin gwarancji liczy się od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru
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przedmiotu umowy.
3) Warunki gwarancyjne zawarte w umowie mają pierwszeństwo przed ogólnymi
warunkami gwarancji, chyba że ogólne warunki gwarancji są korzystniejsze dla
Zamawiającego.
4) Za wszelkie prace gwarancyjne wraz z dojazdem, delegacją itp. Wykonawca nie pobiera
dodatkowych opłat.
5) W ramach gwarancji:
a) jakakolwiek usterka lub awaria, która nastąpi w okresie gwarancji, będzie usunięta
przez Wykonawcę bezpłatnie, w ciągu 72 godzin od zgłoszenia. Zgłoszenie to będzie
przekazywane przez Zamawiającego telefonicznie pod numerem tel. …… lub pocztą
elektroniczną na e-mail …… .
b) Wykonawca zobowiązany jest pokryć w całości koszty związane z wykonywaniem
przez niego obowiązków wynikających z gwarancji m. in. koszty dojazdu serwisu do
Zamawiającego, koszty części i robocizny,
c) usunięcie wady (usterki) będzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim
zawiadomieniu przez Wykonawcę Zamawiającego o jej usunięciu.
d) jeżeli z jakiegokolwiek powodu leżącego po stronie Wykonawcy nie usunie on wady
(usterki) w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo usunąć wady na koszt i
niebezpieczeństwo Wykonawcy. W tym wypadku Wykonawca zobowiązany jest
pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty otrzymania dowodu zapłaty.
e) w sytuacji, gdy naprawa uszkodzonego urządzenia nie będzie możliwa, Wykonawca
dostarczy na własny koszt fabrycznie nowe urządzenie, o parametrach nie gorszych od
parametrów eksploatacyjnych urządzenia podlegającego wycofaniu z użytkowania, w
terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia stwierdzenia braku możliwości naprawy.
2. Wykonawca nie może odmówić wymiany towaru wadliwego na nowy, jeżeli był już on
naprawiany lub gdy wada jest tego rodzaju, że nie rokuje doprowadzenia przedmiotu umowy
do jakości, jaką powinien on posiadać w warunkach eksploatacji zgodnych z instrukcją
obsługi.
3. Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli wykaże, że wady
powstały z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności z powodu
niezgodnego z przeznaczeniem używania rzeczy lub niewłaściwej obsługi.
4. W razie zniszczenia lub zgubienia dokumentu gwarancyjnego Zamawiający nie traci
uprawnień z tytułu gwarancji, jeżeli wykaże przy pomocy innego dowodu - w szczególności
niniejszej umowy - istnienie zobowiązania z tytułu gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany
do zabezpieczenia niniejszych warunków gwarancji przez producenta, jeżeli producent
wystawi również dokument gwarancyjny.
5. Gwarancja traci ważność, gdy Zamawiający przeprowadzi samodzielnie, bez zgody
Wykonawcy, naprawy lub istotne zmiany w sprzęcie.
6. Uprawnienia wynikające z udzielnej gwarancji nie wyłączają możliwości dochodzenia
przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi za wady.
§ 10
1.Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:
1) Wykonawca nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,
2) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy (podstawa prawna - art. 145 ustawy pzp).
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§ 11
1.Obowiązkową formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w
następujących wypadkach i wysokościach:
1) za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia
umownego określonego w § 3 za każdy dzień opóźnienia,
2)za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy
dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
3) w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z realizacji swoich obowiązków w trakcie
okresu gwarancji, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 1% wynagrodzenia za realizację
całości zamówienia, o której mowa w § 3 umowy, za każdy przypadek.
4)za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca płaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za
realizację całości zamówienia, o którym mowa w § 3 umowy,
5)z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn innych niż określone w art. 145 ustawy pzp
oraz innych niż nienależyte wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań umownych,
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego.
6)w przypadku wykonywania przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę
niezgłoszonego Zamawiającemu w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony taki
przypadek.
2. Zamawiający ma prawo potrącić karę umowna z wynagrodzenia Wykonawcy, bez
uzyskania zgody Wykonawcy.
§ 12
1.Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§ 13
1. Wszelkie oświadczenia Stron umowy będą składane na piśmie pod rygorem nieważności
listem poleconym lub za potwierdzeniem ich złożenia.
2. Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy nie wpływa na
ważność umowy w całości. W takim przypadku Strony zastępują nieważne postanowienie
postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami umowy.
3. Strony przewidują możliwość wprowadzenia następujących zmian do umowy, w
okolicznościach określonych poniżej:
a) zmiana terminu wykonania umowy - w przypadku gdy:
- niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy wynika z napotkania przez
Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i
niezależnych od nich, np. wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej
(klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.).
W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności, w zakresie mającym wpływ na
przebieg realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu
przedłużeniu o czas trwania przeszkody.
b) zmiana terminu płatności w przypadku:
- ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych;
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c) zmiana w sposobie realizacji zamówienia polegająca na: zmianie osób,
podwykonawców, partnerów konsorcjum i innych podmiotów współpracujących przy
realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny,
wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane.
Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych.
d) zmiana wynagrodzenia: - zmiana urzędowej stawki podatku VAT,
4.Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych ust. 3 okoliczności nie stanowi bezwzględnego
zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy
roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.
5. Wszelkie zmiany umowy nie mogą być niezgodne z przepisami ustawy prawa zamówień
publicznych. Wymagają one formy pisemnej i podpisów upoważnionych przedstawicieli
stron.
§ 14
1.Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
§ 15
1.Ewentualne sporne sprawy dotyczące umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
2.W sprawach nie uregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych.
§ 16
1.Ze strony Wykonawcy osoba/-ami odpowiedzialna/-ymi za realizację niniejszej Umowy
jest/są: [ ………………………], e-mail:[……….], numer telefonu: [………….]
2. Do kontaktów ze strony Zamawiającego w sprawie realizacji niniejszej umowy
upoważniony jest/są: [ ………………………], e-mail:[……….], numer telefonu:
[………….]
3.Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - dwa egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Załączniki Nr 1 do umowy Opis przedmiotu zamówienia
Załączniki Nr 2 do umowy Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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