
  
Załącznik nr 2 do SIWZ 

 
 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY  
NR ....................................... 

 
 

W dniu................................... roku w Obrze pomiędzy  Zespołem Szkolno-Gimnazjalnym, 

zwanym dalej w tekście „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

Elżbieta Błaszczyk  - Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego,  

a ………………………………….- reprezentującym ……………………………………………  

z siedzibą w ……………………………………………………………………………………….. 

zarejestrowaną po numerem ………. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………………….. Wydział Gospodarczy – 

Krajowego Rejestru Sądowego,  

/ ………………………………………………….. prowadzącym działalność gospodarczą pod 

nazwą ……………………………………………………………..  z siedzibą w 

………………………….. 

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej 

Polskiej prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki pod numerem  

……………………………, 

zwanym dalej w tekście „Wykonawcą”, 

w rezultacie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (t. j. z 2010 r., Dz. U. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) została zawarta umowa 
następującej treści: 

 
Przedmiot umowy 

§ 1. 
 

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowego  

sprzętu komputerowego  w ramach zadania pn. Zakup, instalacja i uruchomienie 

pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji 

uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-

komunikacyjnych - ,,Cyfrowa szkoła” w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Obrze. 

 
2.Zakres przedmiotu umowy określony jest w rozdziale II przedmiotowej SIWZ 
pn. „Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji” oraz w załącznikach do SIWZ.  
 



3.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, na warunkach i w zakresie 

określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w złożonej ofercie 

przetargowej, dostawę, instalację i uruchomienie  sprzętu komputerowego i multimedialnego. 

4.Wykonawca oświadcza, że Zamawiający wskutek zawarcia umowy jest upoważniony do 

korzystania ze wszelkiego dostarczonego przez Wykonawcę sprzętu  komputerowego i 

multimedialnego oraz oprogramowania. 

4.Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy oraz SIWZ dot. przedmiotowego 

postępowania. 

Terminy realizacji przedmiotu umowy 
§ 2. 

 

Termin realizacji przedmiotu umowy, pod rygorem odstąpienia od umowy, ustala się na: 
…………………………………. 

 

Wynagrodzenie wykonawcy 
§ 3. 

 
1.Szacunkową wartość przedmiotu zamówienia strony ustalają na kwotę 

-brutto  (zawierającą podatek VAT)  ………………… zł 

-słownie ………………………………………………………..   zł )  

2.Kwota ustalona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, w 

tym w szczególności koszty instalacji, konfiguracji i uruchomienia sprzętu oraz koszty 

przeprowadzenia  podstawowego  szkolenia nauczycieli, którzy będą korzystali z 

zakupionego sprzętu w czasie lekcji, z zakresu podstawowej obsługi i prezentacji możliwości 

sprzętu i oprogramowania. 

3.Rozliczenie przedmiotu zamówienia nastąpi w oparciu o faktycznie zrealizowaną ilość 

dostawy i ceny jednostkowe podane w ofercie. 

Zasady płatności wynagrodzenia 
§ 4. 

 
1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot zamówienia odbędzie  się fakturę 

końcową. Podstawą  wystawienia faktury jest podpisanie przez Zamawiającego Protokołu 

Obioru Zamówienia, bez zastrzeżeń.  

2. Zamawiający ma obowiązek zapłacenia faktury końcowej w terminie do 30 dni od daty ich 
doręczenia wraz z dokumentami odbiorowymi. 

3.Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

4.Zakazuje się dokonywania jakichkolwiek  cesji wierzytelności oraz zastawu praw 

wynikających z niniejszej umowy. 

 

 



Kary umowne 
§ 5. 

 
Strony  ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne z następujących 
tytułów: 
 

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) Za zwłokę w wykonaniu całego zakresu umowy w wysokości 200,00 zł  za każdy 
dzień zwłoki; 

b) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w czasie rękojmi za 
wady – w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad; 

c) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 
10% wynagrodzenia umownego. 

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 

a) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, innych niż 
określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych , w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego brutto. 

3). Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych 
odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie 
wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający poniósł szkodę 

 
4).Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy. 
 
 

Odstąpienie od Umowy 
§ 6. 

 

1.Oprócz wypadków wymienionych w treści Tytułu XV Kodeksu Cywilnego, stronom 
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1). W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 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 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2). Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

3). Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 

4). Minął termin realizacji przedmiotowego  zamówienia. 

2.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 

1). Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego 
wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu za zapłatę faktur określonego 
w niniejszej umowie,  

2). Zamawiający  odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu odbioru, 

3). Zamawiający zawiadomił Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie 
przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych 
wobec Wykonawcy. 

 



3.Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

4.Odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy następuje z chwilą wręczenia Wykonawcy 
pisma z podaniem przyczyny odstąpienia od umowy. 

 
Rękojmia za wady fizyczne i prawne 

§ 7. 
 
1.Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne 
sprzętu. 
 
2.Przez wady fizyczne rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność sprzętu z 
opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ. 
 
3.Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne 
sprzętu, w tym również za ewentualne roszczenie osób trzecich wynikające z naruszenia 
praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym patentów, praw ochronnych na znaki 
towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z 
wprowadzeniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

 
Gwarancja jakości, reklamacje 

§ 8. 
 
1.Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że sprzęt dostarczony w ramach umowy jest 
wolny od wad fizycznych w rozumieniu §7. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z 
tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru. 
 
2.Wykonawca wyda Zamawiającemu jednocześnie ze sprzętem kartę gwarancyjną i warunki 
gwarancji. 
 
3.Termin obowiązywania gwarancji wynosi: 

 

a) ………….. miesięcy od daty odbioru końcowego dla sprzętu z wyłączeniem  
                       tablicy  interaktywnej, 

b)  ………………miesięcy od daty odbioru końcowego dla tablicy interaktywnej. 

 

3.Wykonawca odpowiada z tytułu gwarancji jakości zarówno za wady powstałe z przyczyn 
tkwiących w sprzęcie w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego, jak i wszystkie inne 
wady fizyczne sprzętu, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub gwarant ponosi 
odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu obowiązywania 
gwarancji. 
 
4.W przypadku stwierdzenia wad jakościowych wykonawca zobowiązuje się do wymiany 
sprzętu w ciągu 7 dni, licząc od dnia zgłoszenia wad (zgłoszenie telefoniczne, potwierdzone 
faksem na nr…………………………..) 
 
5.W przypadku wystąpienia awarii w okresie gwarancji wykonawca zobowiązuje się do jej 
usunięcia w terminie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Maksymalny czas reakcji na 
przystąpienie do usuwania awarii wynosi 1 dzień, licząc od momentu zgłoszenia 
telefonicznego, potwierdzonego faksem na nr………………………………………… 



 
6.W przypadku, gdy awaria sprzętu nie zostanie usunięta w terminie wskazanym w ust.5, 
wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu sprzęt zastępczy tej samej klasy. 
 

 
7.W przypadku, gdy Wykonawca uchyla się od realizacji gwarancji Zamawiający zastrzega 
sobie prawo po min. 2-krotnym wezwaniu do realizacji, powierzenia usunięcia wad innej 
osobie na koszt i ryzyko wykonawcy, niezależnie od naliczenia kar umownych, o których 
mowa w §5 umowy. 
8.Koszt napraw, konserwacji, czasu pracy serwisu, dojazd do Zamawiającego oraz wszelkie 
koszty mające związek z wykonywaniem tych czynności w okresie gwarancyjnym ponosi 
wykonawca. 
 
9.Koszt zakupu części w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca. 
 
10. Naprawy uszkodzeń spowodowanych wadami technicznymi, technologicznymi i 
materiałowymi Wykonawca  winien dokonać przy wykorzystaniu nowych, nie 
regenerowanych, nieużywanych części  i podzespołów. 
 
11.W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiązany do wykonania bezpłatnie trzech 
przeglądów gwarancyjnych, pierwszy po upływie 12 miesięcy, a następne na wniosek 
Zamawiającego. 
 
 

Możliwości  zmian umowy  
§ 9. 

 
 

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w 

opisanych poniżej sytuacjach. 

a). Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w sytuacji: 

- udzielenia w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych lub zamiennych, 
związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na 
uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego 
wydłużenia); 

- wystąpienia okoliczności siły wyższej – jako siłę wyższą należy rozumieć 
zdarzenia niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do 
zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: 
wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji 
publicznej; 

 
 

b). Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom 

w następujących sytuacjach: 

- w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT; 
 

c). Zmiana sposobu spełnienia świadczenia, na skutek zmian technologicznych, 

spowodowanych, w szczególności następującymi okolicznościami: 



- zmiana w zakresie rodzaju/modelu sprzętu w przypadku obiektywnej niemożności 
dostarczenia sprzętu, w szczególności zakończenia produkcji, niedostępności na 
rynku, umowę można zmienić co do rodzaju/typu/modelu sprzętu, pod warunkiem, 
że sprzęt będzie nowszą wersją oferowanego  modelu, będzie miał  lepsze 
wszystkie parametry, bądź część parametrów i pozostałe bez zmian, z 
jednoczesnym zachowaniem wymagań określonych przez Zamawiającego dla 
dostarczanego sprzętu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

d). Inne możliwe zmiany w postanowieniach umowy: 

- zmiany osób wymienionych w umowie po stronie którejkolwiek ze stron,  
- zmiany podwykonawców w zakresie określonym w ofercie lub wprowadzenie 

nowych z zastrzeżeniem, iż nie mogą oni realizować części zamówienia 
przewidzianej do wyłącznej kompetencji Wykonawcy (o ile takie zastrzeżenie 
zostało dokonane przez Zamawiającego w SIWZ); 

 
 

Postanowienia końcowe 
§ 10. 

 
1.Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane 
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 
2.W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie  przepisy  Kodeksu 
Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.  
 
3.Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 
       Zamawiający:                                                                                         Wykonawca: 

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

 

 

 


