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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO NABORU 

 WZÓR/PROJEKT UMOWY 

Umowa nr…………………… 

Zawarta w dniu…………………… w Dąbrowie pomiędzy Gminą Dąbrowa, z siedzibą ul. Księdza Profesora 
Józefa Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa (NIP………………………….) zwaną dalej „Zamawiającym”, 
reprezentowaną przez : 

Wójta Gminy Dąbrowa –……………………………….......  
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dąbrowa – 
a ………………………………………………………………………… 
………………………………. nr KRS……………………………... 
zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 
1. ……………………………………………………………............. 
2. ……………………………………………………………………….. 
Zwanymi dalej „Stronami”. 
 

§1. Przedmiot umowy 
1. Zgodnie z wynikiem (wyborem oferty najkorzystniejszej), Zamawiający zleca, a Wykonawca 

przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Dostawa wraz z montażem wyposażenia do Publicznego 
Przedszkola w Żelaznej” II postępowanie, nazwaną  w dalszej części umowy „towarem” lub 
„przedmiotem umowy”. 

2. Przedmiot umowy obejmuje: wykaz towaru – zgodnie z  załącznikiem nr 3. 
3. Przedmiot umowy zostanie wykonany i dostarczony zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu 

zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do naboru (załącznik nr 1). 
4. Przedmiot umowy obejmuje również instalację i montaż dostarczonego towaru. 
5. Wykonawca oświadcza, iż jest wyłącznym właścicielem towaru. 
6. Wykonawca oświadcza, iż towar opisany w ust. 2 jest sprawny technicznie, jest wolny od 

jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, w tym wszelkich praw osób trzecich i jakichkolwiek 
innych obciążeń i zabezpieczeń. 

7. Odbiór i prawidłowy montaż przedmiotu umowy potwierdzony zostanie poprzez podpisanie przez 
obie strony Protokołu Odbioru Jakościowego. 

8. Zakres i sposób wykonania przedmiotu umowy (dostawy) określają: 
1) niniejsza umowa 
2) Nabór wraz z załącznikami  

-dokumenty te stanowią integralną część umowy. 
9. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 musi być dostarczony i wyposażony w elementy 

mocujące w odpowiednich ilościach i spełniać normy bezpieczeństwa oraz minimalne parametry 
techniczne określone w Naborze wraz z załącznikami, opisujące cechy techniczno-jakościowe 
przedmiotu umowy. 

10.  Wykonawca na własny koszt i ryzyko dostarczy towar fabrycznie nowy, kompletny, sprawny 
technicznie, w miejsce realizacji zadania inwestycyjnego pod adres: Żelazna ul. Opolska 37. Po 
dostarczeniu przedmiotu umowy, Zamawiający dokona odbioru ilościowego towaru. 
 

§2. Terminy 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia nie później niż do 12 sierpnia 2020r. 
Jest to termin zakończenia dostaw wraz z montażem i zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do 
odbioru. 
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§3. Wynagrodzenie, biała lista, split payment i elektroniczne fakturowanie 
1. Ryczałtowa wartość przedmiotu umowy (wraz z montażem), zgodnie z przeprowadzonym naborem 

i złożoną ofertą wynosi brutto: ……………………zł (w tym podatek VAT…..%) (słownie 
brutto:………………………………………………………………….), zgodnie z załączoną ofertą stanowiącą 
załącznik nr 2 do umowy. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1., zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
umowy o którym mowa w §1, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia na czas transportu, 
montażu, materiałów montażowych, utylizacji odpadów i opakowań oraz posprzątania miejsca 
montażu oraz kosztów serwisu w okresie gwarancji itd. 

3. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za dostarczony i odebrany przedmiot umowy, zgodnie z  
Protokołem Odbioru Jakościowego podpisanym przez Strony bez zastrzeżeń. 

4. Podstawę do zapłaty wynagrodzenia stanowić będzie faktura oraz dokumenty odbioru ilościowego i 
jakościowego (Protokół Odbioru Jakościowego bez uwag/zastrzeżeń – towar wykonany i 
dostarczony zgodnie z załącznikiem nr 1 do Naboru, dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 2 
umowy), podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy po 
dokonanej dostawie. 

5. Gdy dostarczony przedmiot umowy nie będzie odpowiadał minimalnym parametrom technicznym 
określonym w załączniku nr 1 do Naboru, Zamawiający odmówi przyjęcia danego elementu 
przedmiotu umowy niespełniającego minimalnych parametrów technicznych w załączniku nr 1 do 
Naboru, a Wykonawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało wynagrodzenie do czasu dostarczenia 
przedmiotu umowy spełniające minimalne parametry techniczne. W takim przypadku 
Zamawiającemu przysługuje naliczenie kar umownych w przypadku przekroczenia terminu, 
o którym mowa w § 2 Umowy. 

6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia 
rachunku Zamawiającego kwotą wynagrodzenia. 

7. Wykonawca oświadcza, że podany numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, jest taki 
sam jak w rejestrze podatników (biała lista). 

8. Podatek VAT zostanie zapłacony zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. jeśli numer rachunku 
rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 
3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz.2357 z późn. zm.) 
prowadzony jest rachunek VAT to: 
1) Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za fakturę z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za 
dokonanie płatności w terminie określonym w § 3  ust. 13  Umowy, 

2) podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach 
bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty 
dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany 
do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata 
odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub jeżeli 
wynika to z innych przepisów prawa. 

9. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 poz. 2191 z późn. zm.). W przypadku wyboru możliwości 
przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, Wykonawca będzie korzystał z platformy, o 
której mowa w tej ustawie (Platforma Elektronicznego Fakturowania na stronie internetowej 
https://efaktura.gov.pl – w skrócie PEF). 

10. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o przesłaniu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na 
Platformę Elektronicznego Fakturowania; Powiadomienie o przesłaniu ustrukturyzowanej faktury 
elektronicznej zostanie przesłana pocztą elektroniczną na adres mailowy: 
faktury@gminadabrowa.pl. 
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11. Jeżeli należność nie zostanie uregulowana w ustalonym terminie, Wykonawca może naliczyć 
odsetki  ustawowe za opóźnienie. Termin do zapłaty biegnie od otrzymania przez Zamawiającego 
faktury w wersji papierowej lub od otrzymania przez Zamawiającego powiadomienia o przesłaniu 
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na Platformę Elektronicznego Fakturowania. 

12. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury Zamawiający odmówi jej 
przyjęcia. 

13. Należność za wykonaną dostawę (dostarczony kompletny towar), będącą przedmiotem umowy, 
zapłacona będzie jednorazowo po wykonaniu dostawy (wraz z montażem) w terminie nie 
dłuższym niż 21 dni licząc od dnia przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury 
VAT, na konto Wykonawcy. 

14. Wierzytelności związane z realizacją niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu pomiędzy 
podmiotami trzecimi.  

15. W przypadku wykonania mniejszego zakresu dostawy towaru wynagrodzenie zostaje 
automatycznie odpowiednio zmniejszone /stosownie do pozycji i wartości zawartej w wykazie 
towarów stanowiącym załącznik nr 3 do umowy/. 

 
§ 4. Zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie dostawy najpóźniej na 5 dni przed tym 
terminem.  

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z towarem: 
1) karty gwarancyjne, 
2) instrukcje obsługi w języku polskim, 
3) certyfikaty jakości , 
4) dokumentacje techniczne,  

3. Brak dokumentów, o których mowa w ust. 2 stanowić będzie podstawę do wstrzymania wypłacenia 
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu ich dostarczenia. W takim przypadku Wykonawca nie może 
podnosić roszczeń do Zamawiającego o nie dokonanie zapłaty w terminie. 

4. Dokumentem potwierdzającym odbiór towaru wraz z wyposażeniem będzie Protokół Odbioru 
Jakościowego. 

5. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony towar i/lub wyposażenie jest: 
1) niezgodny z opisem określonym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik 

nr 1 do Naboru), 
2) posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia. 

Zamawiający odmówi odbioru towaru, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy 
odbioru. Zamawiający wyznaczy następnie termin dostarczenia towaru fabrycznie nowego, 
wolnego od wad. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona. 

6. 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 przedmiotu umowy nowego, wolnego 
od wad. 

7. Osobami upoważnionymi do nadzoru technicznego, realizacji umowy oraz odbioru przedmiotu 
umowy ze strony Zamawiającego jest:………………………………………….  

8. Zamawiający zastrzega  godziny montażu w dni robocze, wyłącznie w godzinach 8.00-15.00. 
9. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Zamówienie: 

1) w zakresie zgodnym z Naborem wraz z załącznikami (zał. nr 1 do umowy) oraz Ofertą 
Wykonawcy (zał. nr 2 do umowy) i wykazem towarów (załącznik nr 3 do umowy)  - 
dokumenty te stanowią integralną część Umowy; 

2) z zachowaniem należytej staranności i profesjonalizmem, wynikającymi z zawodowego 
charakteru prowadzonej przez Wykonawcę działalności; 
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3) przy ścisłej współpracy z Zamawiającym; 
10. Podczas transportu przedmiot umowy ma być opakowany w sposób zabezpieczający go przed 

uszkodzeniem. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu 
umowy, aż do chwili wydania i/lub montażu w miejscu dostawy. 

11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za pomieszczenia, w których odbywał się będzie 
montaż dostarczonego towaru. 

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe podczas wykonywania prac, jak 
również roszczenia cywilnoprawne osób trzecich, spowodowane działalnością Wykonawcy w 
trakcie realizacji umowy. 
 

§ 5. Warunki gwarancji 
1. Wykonawca dostarczy wraz z towarem dokument gwarancji jakości towaru wystawiony przez 

siebie lub producenta urządzenia, zobowiązujący wystawcę dokumentu (gwaranta) do usunięcia 
wady fizycznej towaru lub do dostarczenia sprzętu wolnego od wad, jeżeli wady te ujawnią się 
w ciągu terminu określonego w gwarancji. 

2. Warunki gwarancji będą w szczególności przewidywały: okres gwarancji, o którym mowa 
w przedmiocie zamówienia.  

3. Bieg okresów gwarancyjnych rozpoczyna się  z dniem podpisania Protokołu Odbioru Jakościowego 
bez uwag (zastrzeżeń). 

4. Czas naprawy wyłączony będzie z okresu gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji zostanie 
automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy. 

5. W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usunięciem awarii, w tym dostarczenie 
uszkodzonego sprzętu do punktu serwisowego, stwierdzonej w przedmiocie niniejszej umowy 
obciążają Wykonawcę. 

6. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki i wady 
oraz uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją użytkowania. 

7. Zamawiający będzie ponosił koszty wymiany i zakupu części w okresie gwarancji, gdy konieczność 
naprawy towaru powstanie z winy użytkownika. 

8. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe w skutek: 
1) działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 
2) winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji towaru 

w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji. 
9. Zasady eksploatacji i konserwacji towaru oraz wyposażenia zostaną określone w przekazanej przez 

Wykonawcę „Instrukcji użytkowania i eksploatacji urządzeń (towaru)”. 
10. Instrukcja użytkowania i eksploatacji urządzeń (towaru) oraz wyposażenia jest zbiorem 

szczegółowo opracowanych instrukcji użytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementów 
objętych gwarancją. 

11. Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w instrukcjach użytkowania i eksploatacji towaru 
wraz z wyposażeniem, mogą wynikać tylko z przepisów prawa lub zasad prawidłowej gospodarki.  
W szczególności zasady te nie mogą się różnić na niekorzyść Zamawiającego, od zasad określonych 
przez producentów elementów podlegających gwarancji. 

12. Jeżeli Wykonawca nie sporządzi instrukcji użytkowania i eksploatacji towaru wraz z wyposażeniem, 
nie będzie się mógł uwolnić ze zobowiązań gwarancyjnych powołując się na zarzut eksploatacji  
i konserwacji elementów podlegających gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji. 

13. Wykonawca usunie na koszt własny wszystkie ujawnione wady wydanego towaru i/lub 
wyposażenia lub wymieni go na wolny od wad, bez żadnych dodatkowych kosztów dla 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady lub wymienić towar na wolny od wad, 
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w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o wadach, 
a wad szczególnie uciążliwych – w ciągu 48 godzin. 

14. Jeżeli w okresie gwarancji usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe 
w terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie 
Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości 
technologicznych. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie 
zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady lub usterki. 

15. W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywiązaniu się z 
terminów, o których mowa w ust. 14 i 15, Zamawiający zleci usunięcie tych wad lub usterek innemu 
podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę. 

16. Wykonawca nie odpowiada za usterki powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o usterce, 
jeżeli ta spowodowała inne usterki (uszkodzenia), których można było uniknąć, gdyby w terminie 
zawiadomiono Wykonawcę o zaistniałej usterce. 

17. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki i wady 
oraz uszkodzenie powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją użytkowania. 

18. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po upływie terminów, o których 
mowa w ust. 2 jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. W tym przypadku roszczenia 
Zamawiającego wygasają w ciągu roku od dnia ujawnienia wady. 

19. Wykonawca może dokonać naprawy serwisowej w miejscu dostawy przedmiotu umowy, 
wskazanym w § 1 ust. 10 umowy. 

20. W przypadku awarii lub wady towaru, która nie została usunięta w terminie 21 dni, Wykonawca 
zobowiązuje się do wymiany towaru na nowy o parametrach nie gorszych od towaru uszkodzonego. 
Wymiana towaru na nowy nastąpi najpóźniej w 30 dniu od zgłoszenia. 

21. Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania awarii i/lub wad towaru w okresie gwarancji 
telefonicznie, faksem oraz drogą mailową w godzinach od 08.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku 
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zgłoszenie awarii po godz. 16.00 będzie 
traktowane, jak zgłoszenie o godz. 08.00 następnego dnia roboczego. Zgłoszenia awarii będą 
przyjmowane pod nr tel./faksu ……………………………… lub adres poczty 
elektronicznej………………………………………………… 

22. Zgłoszenie telefoniczne musi być potwierdzone faksem/mailem. 
23. Wykonawca potwierdzi przyjęcie zgłoszenia wady i/lub awarii na nr faksu lub adres poczty 

elektronicznej, z którego zostało wysłane zgłoszenie. 
24. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia  czynności serwisowych w czasie nieprzekraczającym 3 

dni roboczych od momentu zgłoszenia. 
25. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu użytkowania towaru w godz. 8.00-15.00. 
26. W przypadku, kiedy Wykonawca uzna za konieczną naprawę towaru w serwisie, Wykonawca 

zapewni: 
1) odbiór na własny koszt wadliwego towaru w terminie nieprzekraczającym 3 dni roboczych; 
2) dostawę naprawionego towaru na własny koszt w terminie nie przekraczającym 3 dni 

roboczych od dnia usunięcia awarii przez serwis; 
3) w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia 

odebrania wadliwego towaru z siedziby Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do 
bezpłatnego dostarczenia i uruchomienia nowego towaru zastępczego o parametrach 
równoważnych z oferowanymi. 

27. Wszelkie koszty związane z naprawami i przeglądami w okresie gwarancji ponosi Wykonawca 
w szczególności koszt dojazdu ekipy serwisowej w ramach napraw gwarancyjnych i koszty 
transportu przedmiotu umowy naprawianego w ramach gwarancji. 
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28. Jeżeli Wykonawca nie podejmie naprawy w ciągu 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii 
i/lub wady, Zamawiający może dokonać naprawy zastępczej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
Jednocześnie Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczania kar umownych. 

29. W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu przedmiotu umowy w okresie objętym 
gwarancją, Zamawiający ma prawo żądać wymiany towaru na nowy. 

30. Okres gwarancji ulega każdorazowo przedłużeniu o czas trwania każdej naprawy. Okres ten 
Wykonawca zobowiązuje się odnotować w dokumencie gwarancyjnym lub innym dokumencie 
stwierdzającym wykonanie naprawy. 

31. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji niezależnie od roszczeń przysługujących 
z tytułu rękojmi za wady fizyczne. 

32. Okres Odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady pokrywa się z okresem gwarancji 
wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

33. Wykonawca oświadcza, że naprawa będzie realizowana przez Producenta lub Autoryzowanego 
Partnera Serwisowego Producenta dla oferowanych urządzeń. 

 
§ 6. 

Zamawiający zobowiązuje się do: 
1. Zabezpieczenia środków finansowych na przedmiot umowy określony w §1. 
2. Współpracy z Wykonawcą w miarę posiadanych przez Zamawiającego kompetencji nad sprawnym 

przebiegiem realizacji przedmiotu umowy. 
 

§ 7. Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) w przypadku nieuzasadnionego zerwania umowy przez Wykonawcę, w wysokości 10% 
całkowitej ceny brutto za realizację przedmiotu umowy uwidocznionej w § 3 ust. 1 niniejszej 
umowy, 

2) w przypadku niedostarczenia w terminie przedmiotu umowy Zamawiający pomniejszy kwotę 
wynagrodzenia w wysokości 0,5% całkowitej ceny brutto za realizację przedmiotu umowy 
uwidocznionej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, 

3) w razie opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub w razie opóźnienia 
w wymianie w tym okresie na towar i/lub wyposażenie wolny od wad, Wykonawca 
zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 0,5% całkowitej ceny brutto za realizację 
przedmiotu umowy uwidocznionej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia 
liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub wymiany towaru na wolny od wad, 

4) kara umowna z tytułu opóźnienia przysługuje za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia i jest 
wymagalna od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości 
poniesionej szkody na zasadach ogólnych, szkody przenoszącą wysokość zastrzeżonych kar 
umownych. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku nieuzasadnionej zwłoki w odbiorze 
przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 0,5% całkowitej ceny brutto za realizację 
przedmiotu umowy uwidocznionej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, 

4. Zamawiający za każdy dzień zwłoki w zapłacie należności za dostawy będące przedmiotem umowy 
określone w §1 zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 

5. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od 
dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty. 

6. Określone w ust. 1 kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie. W przypadku ich 
naliczenia Zamawiający poinformuje Wykonawcę za pośrednictwem faksu, na numer lub e-mail 
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podany w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy potwierdzonego na piśmie drogą pocztową, o przyczynach 
naliczenia i wysokości kary umownej oraz wystawi Wykonawcy notę obciążeniową. 

7. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania. 
8. Należności z tytułu kar umownych Zamawiający ma prawo potrącić z wierzytelnościami 

wynikającymi z faktur wystawionych przez Wykonawcę. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie 
kar z sum  należnych Wykonawcy bez potrzeby składania dodatkowych wezwań w tej mierze. 

9. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej 
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia przedmiotu umowy lub innych 
zobowiązań wynikających z umowy. 

10. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym 
kosztów. 

11. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych 
terminów. 

 
§ 8. Zmiana umowy 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie, 
w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej 
zmiany. 

2. Zamawiający określa następujące okoliczności zmiany terminu ustalonego w § 2 niniejszej umowy, 
w szczególności: 
1) wstrzymania, zawieszenia dostaw przez Zamawiającego, o czas wstrzymania, 
2) w sytuacji gdy Zamawiający nie będzie w stanie odebrać przedmiotu umowy, np. ze względu na 

okoliczności organizacyjne, o czas trwania tych okoliczności, 
3) jeżeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stało się niemożliwe z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, 
4) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności, 
5) w przypadku zmiany technologii, jakości lub parametrów charakterystycznych dla danego 

elementu, wprowadzanych na wniosek Wykonawcy, 
6) na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie 

lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia. 
3. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę 

sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez 
przedłużenie terminu zakończenia dostaw w przypadku: 
1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na realizację przedmiotu umowy, 
2) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych 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, 

3) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, 
4) poprawy parametrów technicznych, jakości, sprawności, wydajności lub innych parametrów 

charakterystycznych dla danego elementu dostaw, 
5) zmiany zaoferowanego towaru, w przypadku, gdy zmiana producenta towaru (urządzenia) 

będzie korzystna dla Zamawiającego oraz spowoduje poprawę parametrów technicznych, 
jakości, sprawności, wydajności lub innych parametrów charakterystycznych towaru,  
a zmiana ta nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia wykonawcy, 

6) zmiany producenta zaoferowanego towaru (urządzenia) w szczególności w przypadku: 
a) wycofania z produkcji określonego rodzaju towaru, 
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b) niedostępność na rynku towarów wskazanych w ofercie spowodowana zaprzestaniem 
wycofaniem z rynku tego towaru z zastrzeżeniem, iż nowy towar (urządzenie) i/lub 
oprogramowanie będą zapewniać takie same lub lepsze parametry techniczne jak wskazane w 
ofercie Wykonawcy. Zamiany, o których mowa nie mogą spowodować wzrostu wynagrodzenia 
Wykonawcy, 

7) zmiany producenta towaru (urządzenia) w przypadku pojawienia się na rynku towaru nowej 
generacji albo nowych technologii wykonania dostaw pozwalających na zaoszczędzenie 
kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 
umowy, a zmiana ta nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy, 

8) zmiany producenta towaru (urządzenia), w przypadku wycofania z produkcji określonego 
rodzaju towaru (urządzenia) lub oprogramowania, niedostępności na rynku towaru 
(urządzenia) lub oprogramowania wskazanych w ofercie, spowodowana zaprzestaniem 
produkcji lub wycofaniem z rynku tego towaru (urządzenia) lub oprogramowania, z 
zastrzeżeniem, iż nowy towar (urządzenie) lub oprogramowanie będą zapewniać takie same lub 
lepsze parametry techniczne jak wskazane w ofercie Wykonawcy,  
a zmiana ta nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia wykonawcy, 

9) zmiany producenta towaru (urządzenia) w przypadku pojawienia się na rynku towaru 
(urządzenia) lub oprogramowania nowej generacji albo nowych technologii wykonania dostaw 
pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów 
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

10) zmniejszonego zakresu dostawy towaru, na wniosek Zamawiającego, wynagrodzenie zostaje 
automatycznie odpowiednio zmniejszone /stosownie do pozycji i wartości zawartej w wykazie 
towarów stanowiącym załącznik nr 3 do umowy/ 

11)  zwiększanie zakresu dostawy towaru, na wniosek Zamawiającego, wynagrodzenie zostaje 
automatycznie odpowiednio zwiększone /stosownie do pozycji i wartości zawartej w wykazie 
towarów stanowiącym załącznik nr 3 do umowy/. 

4. W przedstawionych w ust. 2 pkt 1) – 6), przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe 
terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu 
umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesunięcie terminu będzie musiało być 
szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez zamawiającego, z wyjątkiem 
zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt. 1) umowy. 

5. Nie stanowią zmiany umowy: 
1) Danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w szczególności zmiana 

numeru rachunku bankowego, 
2) Danych teleadresowych, 
3) Danych rejestrowych, 
4) Będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 

 
§ 9. Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli Wykonawca: 
1) Wykonuje dostawy niezgodne z umową, powodując ich wadliwość i nie dokona ich naprawy, 

pomimo pisemnego powiadomienia Zamawiającego określającego ich rodzaj i wyznaczającego 
odpowiedni termin do ich usunięcia; 

2) Bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie dostawy na okres dłuższy niż 5 dni i 
pomimo dodatkowego, pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 5 dni od 
dodatkowego wezwania,  

3) Jeżeli suma kar umownych za zwłokę, należnych od Wykonawcy przekroczy 20% ceny 
ofertowej brutto; 
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4) Daje lub proponuje bezpośrednio lub pośrednio jakiejkolwiek osobie, jakąkolwiek korzyść 
majątkową, prezent, gratyfikację, prowizję lub inną wartościową rzecz, jako zachętę lub 
nagrodę: 
a) za jakiekolwiek działanie lub wstrzymanie się od jakiegokolwiek działania związanego z 

umową i niezgodnego z prawem albo umową, lub wstrzymanie się od jakiegokolwiek 
działania związanego z umową i zgodnego z prawem lub Umową, 

b) jeśli ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego pełnomocników lub Podwykonawców, daje 
lub proponuje (bezpośrednio lub pośrednio) komukolwiek jakąkolwiek taką zachętę lub 
nagrodę. 

5) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

6) Zostanie wydany nakaz zajęcia całego majątku Wykonawcy; 
7) nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje 

ich pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie w okresie 5 dni od 
dodatkowego wezwania, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

2. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji, jakości w zakresie określonym w umowie na część 
zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy. 

3. Odstąpienie od umowy następuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem 
złożonym w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem,. 

4. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej według protokołu odbioru i załączonego do niego 

zestawienia wartości wykonanych dostaw w terminie 30 dni od upływu terminu płatności,  
z wyjątkiem uzasadnionych potrąceń w szczególności z tytułu roszczeń Zamawiającego lub kar 
umownych, 

2) Na skutek polecenia Zamawiającego (bez szczególnego powodu) przerwa lub opóźnienie 
w wykonywaniu prac trwa dłużej niż 60 dni, 

3) Wykonawca może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 
o przyczynie odstąpienia oraz po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego, wyznaczonego 
w wezwaniu Zamawiającemu do spełnienia zobowiązania. 

5. Odstąpienie od Umowy następuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem 
złożonym w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o 
odstąpieniu przez Zamawiającego. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 
1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dostaw w toku wg stanu na dzień odstąpienia, 
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane dostawy w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy. 
7. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, zobowiązany jest do dokonania odbioru towaru już dostarczonego i 
kompletnego oraz zapłaty wynagrodzenia za towar, który został dostarczony do dnia odstąpienia, 

8. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, zobowiązuje się do dokonania odbioru towaru już dostarczonego i kompletnego 
oraz zapłaty wynagrodzenia za towar, który został dostarczony, po potrąceniu przez Wykonawcę 
kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy. 
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§ 10. Sposób komunikowania się Stron 

1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie 
informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane 
(przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem 
odbioru, pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem na podane przez Strony adresy: 
1) Zamawiającego: Gmina Dąbrowa, ul. Księdza Profesora Józefa Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa, 

tel…………………………. , fax. …………………………………. , e-mail:, 
a) osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego jest 

……………………………………..., tel. …………………………………, e-mail:………………………………………, 
2) Wykonawcy………………………………………………………………………………………………………………………….. 

a) osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest 
…………………………………………. Tel. ……………………….. , e-mail…………………………………………….. 

2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub 
zgody faksem albo drogą elektroniczną otrzymujący potwierdza przekazującemu w terminie 3 dni 
roboczych pisemnie fakt ich otrzymania. 

3. Strony będą uznawały dokonane faksem lub drogą elektroniczną zatwierdzenie, powiadomienie, 
informację, wydane polecenie lub zgodę za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich 
otrzymania w formie pisemnej. 
 
 

§ 11. Postanowienia końcowe 
1. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się 

rozwiązywać na drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu, 
spory będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiającego, jak również zapytania 
 i odpowiedzi dotyczące realizacji niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 

3. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego, wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy. 

4. Językiem Umowy, wszelkiej korespondencji, faktur i dokumentów sporządzonych przez 
Wykonawcę jest język polski. 

5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden 
egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 
Załączniki 

1. Nabór 
2. Oferta wykonawcy 
3. Wykaz wyposażenia 
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