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Znak sprawy:  GOPS 4221.1.2021      Załącznik nr 2 do   
                                                                                                                zapytania ofertowego 

 

UMOWA- projekt 
 
zawarta w dniu …………, w Koniuszy pomiędzy: 
Gminą Koniusza, z siedzibą w Koniusza 55; 32-104 Koniusza,  
NIP 685 177 35 80 reprezentowaną przez: 
Wiesława Rudka - Wójta Gminy Koniusza 
przy kontrasygnacie Jolanty Krzemińskiej , działającej z upoważnienia  Skarbnika Gminy 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
a 
…………………………………………………………………………………………………  
Regon ……………, NIP ………………. reprezentowaną/ym przez: 
- …………………………………. 
zwaną/ym dalej „Wykonawcą”, 
zwanymi dalej „Stronami umowy” 
o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zakup i dostawa 20 

tabletów, w ramach zadania, pn.;  Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na 
potrzeby projektu pn.: „Obudź swój Potencjał” realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr, 
Działanie 9.1: ,, Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR, 
typ projektu A. Realizowane przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra 
pomocy rodzinie, kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej 
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia.   

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy zgodnie z: 
1)  ofertą Wykonawcy, 
2) warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami, 
3) obowiązującymi przepisami i normami, 

1. Ustalenia dotyczące przedmiotu umowy: 
1) Przedmiot umowy obejmuje zakup i dostawa 20 tabletów, o minimalnych 

parametrach technicznych wyszczególnionych w formularzu oferty, będącej 
załącznikiem do umowy 

2) Wszystkie urządzenia powinny być fabrycznie nowe, nie noszące śladów 
uszkodzeń zewnętrznych, nieużywane, pochodzące z bieżącej produkcji, 
sprawne, powinny posiadać karty gwarancyjne, instrukcję obsługi w języku 
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polskim, dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa 
potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE).  

3) Wszystkie dostarczone sprzęty powinny posiadać odpowiednie atesty, 
certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych 
obowiązujących prawem, nie mogą zawierać elementów, które mogłyby 
stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników. 

4) Wykonawca odpowiada za dostarczony przedmiot umowy w czasie transportu, 
a w przypadku uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody. 

5) Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód 
spowodowanych przez wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji 
zamówienia. 

6) W przypadku stwierdzenia, że dostarczony sprzęt:  
• jest uszkodzony, posiada wady uniemożliwiające używanie, a wady i 

uszkodzenia te nie powstały z winy zamawiającego lub, 
• nie spełnia wymagań Zamawiającego określonych w zapytaniu ofertowym 

lub w jego załącznikach, 
• nie odpowiada pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz 

parametrów technicznych,   
     wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt. 
7) Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt przedmiotu umowy, w tym za 

przebieg oraz  terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami 
technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

8) Wykonawca udzieli podstawowych instrukcji o właściwościach sprzętu oraz 
zasadach  ich działania. 

9) Na tabletach musi zostać zainstalowany system operacyjny.  
10) W pełni funkcjonujący sprzęt musi zostać dostarczony jednorazowo do do 

Urzędu Gminy w Koniusza, Koniusza 55, 32-104 Koniusza, w godzinach 
urzędowania 7.30-15.30 (od pn.-pt.),   

11) Wykonawca udzieli Zamawiającemu pełnej gwarancji jakości i rękojmi na 
dostarczony sprzęt na okres 24 miesięcy od dnia odbioru dostawy bez uwag. 
Gwarancja świadczona będzie na miejscu u Zamawiającego, realizowana 
najpóźniej w ciągu 48 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia wady. 
Czas usunięcia wady wynosi 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia za pomocą 
faxu lub e-maila. Okres gwarancji zostanie automatycznie wydłużony o czas 
trwania naprawy. Jeśli w wyniku 2 napraw zgłoszonych wad przedmiot umowy 
nadal będzie wykazywał wady Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia 
przedmiotu umowy wolnego od wad w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia 
przez Zamawiającego, że przedmiot umowy wykazuje wady. Zgłoszone wady 
nie muszą być wadami jednego rodzaju, kolejno się powtarzającymi, lecz 
jakimikolwiek wadami przedmiotu umowy. 

12) Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w 
art. 13 lub art. 14 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
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przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskał w celu realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.  

§ 2 
           Terminy realizacji 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie  
do  30 czerwca 2021 roku. 

2. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy i przekaże Zamawiającemu wszelkie 
dokumenty potrzebne do korzystania z przedmiotu umowy, w tym w szczególności 
dokumenty gwarancyjne, instrukcje, opisy i inne posiadane przez niego informacje w 
języku polskim. 

3. O terminie dostawy Wykonawca ma obowiązek zawiadomić pisemnie, faxem lub drogą 
elektroniczną Zamawiającego z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem przed ustalonym 
terminem dostawy.  

4. Z odbioru dostarczonego przedmiotu umowy zostanie  sporządzony protokół odbioru 
końcowego, w którym zostaną zapisane wszelkie uwagi dotyczące wykonanego 
zamówienia. 

 
§ 3 

Podwykonawcy 
1. Wykonawca może powierzyć Podwykonawcom wykonanie części dostawy z 

uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu: 
a. Zawarcie umowy o podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
b. Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcą, której przedmiotem są dostawy 

objęte zamówieniem wymagana jest zgoda Zamawiającego. W związku  
z tym Wykonawca przedkłada Zamawiającemu dokumenty (kopie) wymagane do 
wyrażenia zgody na umowę o podwykonawstwo, tj.: 
− projekt umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, zawierający istotne postanowienia 

umowne, w tym w szczególności wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin 
zapłaty tego wynagrodzenia, nie dłuższy niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 
faktury lub rachunku, potwierdzający wykonanie zleconych Podwykonawcy 
dostaw, 

− wykaz dostaw podzlecanych Podwykonawcy,  
c. Zamawiający podejmuje decyzję, wyrażając zgodę, zastrzeżenia lub sprzeciw na 

zawarcie tej umowy. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia dostarczenia do 
siedziby Zamawiającego projektu umowy z dokumentami nie zgłosi pisemnie 
sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważać się będzie, że wyraził zgodę na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo, 

d. Jeżeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo, jest zobowiązany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem tej umowy.  
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e. Wykonawca / Podwykonawca / dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo i jej 
zmianę, 

f. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego 
umowy nie zgłosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważać się będzie, że 
zaakceptował umowę o podwykonawstwo, 

g. Zamawiający zgłasza pisemnie zastrzeżenia do projektu umowy/zmiany umowy  
o podwykonawstwo jeżeli: 
− Umowa/zmiana umowy nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu,  

w szczególności, jeżeli zakres umowy o podwykonawstwo jest niezgodny  
z przedmiotem niniejszej umowy, 

− gdy przewidywany termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszego 
podwykonawcy jest dłuższy niż określony w ust.1 lit. b) niniejszego paragrafu. 

h. Do wszelkich projektów umów/zmian umów o podwykonawstwo między 
Wykonawcą/podwykonawcą /dalszym podwykonawcą stosuje się procedurę określoną 
w ust.1 niniejszego paragrafu. 

i. Nie wypełnienie przez Wykonawcę /podwykonawcę /dalszego podwykonawcę 
obowiązków uzyskania akceptacji Zamawiającego projektu umowy / zmiany umowy 
stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy / dalszego 
podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądanie od Wykonawcy usunięcia 
przedmiotowego Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy z terenu Zamawiającego 
oraz obciążenie Wykonawcy karą umowną. 

j. Nie wypełnienie przez Wykonawcę /podwykonawcę /dalszego podwykonawcę 
obowiązku zmiany projektu umowy/zmiany umowy w przypadku zastrzeżeń 
wniesionych przez Zamawiającego w zakresie terminu zapłaty dłuższego niż 7 dni, 
stanowi podstawę do obciążenia Wykonawcy karą umowną. 

2. Celem zatwierdzenia przez Zamawiającego umowy/zmiany umowy Wykonawcy z 
Podwykonawca/ dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są dostawy, które ściśle 
odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą między Zamawiającym, a 
Wykonawcą koniecznym jest przedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi stanowiące część przedmiotu umowy,  
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

3. Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowień ust.1 i ust.2  
niniejszego paragrafu stanowią rażące naruszenie niniejszej umowy. 

4. Brak zgłoszenia Zamawiającemu dostaw/usług realizowanych przez Podwykonawcę / 
dalszego podwykonawcę traktowany będzie jako realizacja dostaw objętych niniejszą 
umową przez Wykonawcę siłami własnymi. 

5. Za działania lub zaniechania Podwykonawców / dalszych wykonawców Wykonawca 
odpowiada jak za własne. 

§ 4 
         Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w 
wysokości …………… zł brutto(słownie: ……………………….),w tym kwotę netto: 
……………oraz podatek Vat w wysokości………………………  
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2. Kwota, o której mowa w ust.1 obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy 

związane z realizacją przedmiotu umowy i nie będzie podlegać waloryzacji.  
3. Wykonawca mając możliwość uprzedniego ustalenia warunków technicznych związanych 

z realizacją umowy, nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia nawet, jeżeli z 
przyczyn od siebie niezależnych nie mógł tego przewidzieć. 

§ 5 
Nadzór nad Wykonawstwem 

1. Przedstawicielem Zamawiającego oraz koordynatorem podczas realizacji umowy będzie:  
Michał Bochenek, tel. 12 386 91 00 wew. 23 

2. Przedstawicielem Wykonawcy oraz koordynatorem podczas realizacji umowy będzie: 
………………………………….. 

3. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zapewnić wykonanie umowy przez osoby 
posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i gwarantujące prawidłową                  
i terminową realizację przedmiotu umowy. 

 
§ 6 

         Odbiory 
1. Strony umowy ustalają, że odbiór przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo po wykonaniu 

przedmiotu umowy. 
2. Odbiór przedmiotu umowy zostanie zatwierdzony poprzez podpisanie protokołu odbioru  

końcowego  przez upoważnionych przedstawicieli Stron umowy, bez uwag. 
3. Integralną część protokołu stanowić będą  karty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane  

dla użytkownika przedmiotu dostawy. 
4. W razie stwierdzenia przy odbiorze wad lub usterek, Zamawiający może dokonać  

odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad.  
5. W przypadku gdy wady lub usterki nadają się do usunięcia, a Wykonawca mimo 

wezwania ich nie usuwa, Zamawiający w terminie 7 dni po terminie wyznaczonym na ich 
usunięcie uprawniony będzie do powierzenia usunięcia wady/usterki podmiotowi 
trzeciemu, bez konieczności uzyskania zgody sądu na wykonanie zastępcze, a kosztami z 
tego tytułu obciąży Wykonawcę. 

 
§ 7 

             Gwarancja 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot 

umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy licząc od dnia podpisania przez Strony umowy 
protokołu odbioru, o którym mowa w § 6 ust. 2 umowy bez zastrzeżeń. 

2. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy.  
3. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych przedmiotu umowy: 

1) czas reakcji serwisowej 48 godzin w dniu robocze od momentu zgłoszenia wady za 
pomocą faxu lub e-maila 

2) czas usunięcia wady wynosi 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia za pomocą faxu lub 
e-maila. 
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4. Jeśli w wyniku 2 napraw zgłoszonych wad przedmiot umowy nadal będzie wykazywał 

wady Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad 
w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia przez Zamawiającego, że przedmiot umowy 
wykazuje wady. Zgłoszone wady nie muszą być wadami jednego rodzaju, kolejno się 
powtarzającymi, lecz jakimikolwiek wadami przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do uznania reklamacji wad ukrytych i naprawy przedmiotu 
umowy lub jego wymiany na wolny od wad na warunkach określonych powyżej. 

6. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem obowiązków gwarancyjnych ponosi 
Wykonawca. 

7. Strony ustalają, że naprawy dokonywane będą w zależności od potrzeb w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego. Ewentualny demontaż wadliwego 
wyposażenia/elementu, transport oraz ponowny montaż odbywać się będą na koszt i 
ryzyko Wykonawcy. 

8. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad 
fizycznych dostarczonego wyposażenia, a także do usuwania wszelkich awarii będących 
skutkiem tych wad, które ujawnią się w okresie gwarancji. 

6. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z postanowień zawartych w niniejszym 
paragrafie, Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia usunięcia wady osobie 
trzeciej na koszt Wykonawcy, bez konieczności uzyskania zgody sądu na wykonanie 
zastępcze, a kosztami z tego tytułu obciąży Wykonawcę. 

§ 8 
           Zapłata wynagrodzenia 

1. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisanie protokołu końcowego, o 
którym mowa w § 6 ust. 2 bez zastrzeżeń.  

2. Zapłata wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy nastąpi jednorazowo, za 
wykonany i odebrany przedmiot umowy. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty doręczenia prawidłowo 
wystawionej faktury Vat,  na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać na rzecz podmiotu trzeciego 

wierzytelności przysługujących mu z tytułu niniejszej umowy. 
6. Jeżeli część zamówienia, zgodnie z protokołem odbioru, została wykonana przez 

Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę, przez którego rozumie się podmiot, który 
zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy, to Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty należności Podwykonawcy i 
przedłożenia Zamawiającemu dowodu potwierdzającego zapłatę, najpóźniej na 3 dni przed 
terminem zapłaty faktury Wykonawcy. 

7. W przypadku braku dowodu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy Zamawiający upoważniony będzie do bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

8. Wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy dotyczy wyłącznie 
należności powstałych po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy. 
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9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.  

10. Przed dokonaniem zapłaty bezpośredniej za dostawy Zamawiający wzywa Wykonawcę 
i Podwykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag, dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od 
dnia doręczenia wezwania.  

11. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać na rzecz podmiotu trzeciego 
wierzytelności przysługujących mu z tytułu niniejszej umowy. 

§ 9 
                Zmiana umowy 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej pisemnie pod 
rygorem nieważności.  

2. Zamawiający zastrzega możliwość zmian umowy:  
1) w zakresie terminu wykonania – w przypadku wystąpienia następujących zdarzeń:  
a) siły wyższej nie pozwalającej na realizację umowy: np.: wystąpienia zdarzenia losowego 

wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z 
pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub 
grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, wówczas termin wykonania 
zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający opóźnieniu z tego powodu - jeżeli 
przy zachowaniu należytej staranności, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru 
Wykonawcy, nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy,  

2) wycofania z rynku lub zaprzestania produkcji zaoferowanego przez wykonawcę sprzętu i 
oprogramowania; w takiej sytuacji zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę sprzętu i 
oprogramowania będącego przedmiotem umowa na inny o lepszych bądź takich samych 
cechach, parametrach i funkcjonalności pod warunkiem otrzymania oświadczenia 
producenta o zaprzestaniu produkcji i uzyskaniu akceptacji propozycji zmiany. Zmiana 
sprzętu i oprogramowania nie może spowodować zmiany ceny, terminu wykonania, 
okresu gwarancji oraz innych warunków realizacji umowy, 

3) w zakresie zmiany asortymentu określonego w formularzu ofertowym na inny                                 
(z zastrzeżeniem nie wyższej ceny), spełniający wszystkie wymagania określone w 
zapytaniu ofertowym i posiadający jakość i parametry użytkowe (w tym koszty 
eksploatacji) takie same lub lepsze jak towar wskazany w formularzu ofertowym, przy 
czym zmiana taka może nastąpić jedynie w sytuacji zaprzestania produkcji lub 
długotrwałej niedostępności asortymentu wskazanego w formularzu ofertowym, albo 
zostanie uznany przez producenta za przestarzały, co Wykonawca zobowiązany jest 
wykazać.  

3. Wykonawca jest także zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego, 
nie później jednak niż w terminie 2 dni, o wszelkich przeszkodach mogących 
 
 spowodować niewywiązanie się przez niego z zobowiązań umownych. Wszelkie takie 
przeszkody winny ponadto zostać udokumentowane przez Wykonawcę wraz z 
określeniem daty wystąpienia przeszkody, jej charakteru oraz czasu trwania.  

 
§ 10 
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           Kary umowne 
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 

umowy  w formie kar umownych. 
2. Wykonawca zapłaci karę: 
a) w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia lub 

rozwiązania umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, 

b) za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy w terminie, o których 
mowa w § 2 ust. 1 umowy powyżej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 0, 2% ceny umownej brutto, określonej w § 4 ust. 1 umowy, 

c) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wady przedmiotu umowy w okresie gwarancji i 
rękojmi liczonego od następnego dnia po upływie terminu na usunięcie wady Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% ceny umownej brutto, 
określonej w § 4 ust. 1 umowy, 

3. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa 
żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość 
poniesionej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar 
umownych na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej ze swojego 
wynagrodzenia. 

6. Potrącenie kary umownej nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez 
Zamawiającego.  

7. W przypadku braku możliwości potrącenia kary umownej termin zapłaty z tytułu kary 
umownej ustala się na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty księgowej. 

§ 11 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 
1) Wykonawca przekroczył termin realizacji przedmiotu umowy określony w § 2 ust. 1 o 

dłużej niż 30 dni kalendarzowych lub przerwał realizację umowy na okres dłuższy niż 
30 dni kalendarzowych, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

2) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  
Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 
części umowy, 

 
 

3) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową, zapytaniem 
i wskazaniami Zamawiającego, 

4) Wykonawca popada w stan likwidacji lub stan upadłości 
5) Wykonawca przy realizacji umowy jest zaangażowany w praktyki korupcyjne 

stwierdzone aktem oskarżenia. 
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2. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie 
z umową Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania umowy i 
wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego 
terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze 
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy bez 
konieczności uzyskania zgody sądu na wykonanie zastępcze. 

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 musi mieć formę pisemną pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania umowy przez Zamawiającego, 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany: 
a) odebrać dostarczone i zamontowane wyposażenie 
b) zapłacić za dostarczone i odebrane wyposażenie w oparciu o protokół inwentaryzacji. 

Podpisany przez Wykonawcę, i upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego w/w 
protokół będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury 
rozliczeniowej zadania. 

§ 12            
             Inne postanowienia umowy 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy kodeksu 
cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

3. Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygać sąd 
miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 

 
 
 
……………………………..                                               ………………………… 
 

 Zamawiający                                                                  Wykonawca 
 
            

Załączniki: 

1. Oferta Wykonawcy 
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