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Załącznik 6b do SIWZ 

WZÓR UMOWY – Część II zamówienia 

Umowa nr ……………………… 
zawarta w dniu ………………… r. pomiędzy: 

 
Powiatem Rawskim, ul. Plac Wolności 1, 96-200 Rawa Mazowiecka, NIP: 835-16-06-519, 
reprezentowanym przez Pana Andrzeja Romaoczuka - Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Rawie Mazowieckiej,  działającego na 
podstawie pełnomocnictwa udzielonego Uchwałą NR 363/2017 Zarządu Powiatu Rawskiego z dnia 28 
września 2017 r.  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Rawskiego w 
zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie oraz realizację projektu,  
zwanym dalej „Zamawiającym” 
 
a ………………………………………………………….  
 
zwanym/ą w treści Umowy „Dostawcą”,  
 
Zawarcie umowy następuje w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu 
nieograniczonego publicznego o wartości poniżej kwot wynikających z przepisów wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówieo publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej PZP lub 
ustawą Pzp., Strony postanowiły zawrzed Umowę o następującej treści: 

 
§ 1 Przedmiot umowy 

1. Dostawca sprzedaje a Zamawiający nabywa sprzęt komputerowy i oprogramowanie określone 
w SIWZ (zwane dalej przedmiotem umowy), stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz 
w ofercie Dostawcy, stanowiącej załącznik nr 2, obejmujące następujące elementy: Komputery 
przenośne – szt. 11; 

2. Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego. 
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 i 2 do umowy. 

 
§ 2 Oświadczenie Dostawcy 

Dostawca oświadcza, że: 
1. Posiada prawo oraz niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu umowy. 
2. Dostarczony sprzęt komputerowy i urządzenia są fabrycznie nowe. 
3. Dostarczone oprogramowanie jest legalnie nabyte.  
 

§ 3 Osoby odpowiedzialne za realizację umowy 

1. Przedstawicielem Zamawiającego, odpowiedzialnym za realizację niniejszej umowy jest: 
……………………….……, nr tel: …………………………………. 

2. Przedstawicielem Dostawcy, upoważnionym do kontaktów z Zamawiającym jest: 
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……………………………,  nr tel: …………………………………. 
3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 
 

§ 4 Termin realizacji 

1. Dostawca zobowiązuje się wykonad przedmiot zamówienia w terminie ………. dni 
kalendarzowych od dnia podpisania umowy.  

§ Przedmiot umowy, będzie odbierany w siedzibie Zamawiającego przez komisję dwustronną  
w składzie: jeden przedstawiciel Dostawcy i dwóch przedstawicieli Zamawiającego.  

§ Po zakooczeniu realizacji całości przedmiotu umowy zostanie sporządzony i podpisany 
protokół koocowy dla całości przedmiotu zamówienia.  

§ Zamawiający dopuszcza możliwośd realizowania dostaw częściowych. Po każdej dostawie 
częściowej zostanie sporządzony częściowy protokół odbiorczy. 

§ Strony ustalają, iż datą dostarczenia sprzętu komputerowego, oprogramowania urządzeo 
peryferyjnych, jest data podpisania protokołu bez zastrzeżeo wraz z dostawą z zastrzeżeniem 
ust. 6 niniejszego paragrafu. 

§ Dostawca zobowiązuje się dostarczenia wraz z dostawą przedmiotu zamówienia pełnej 
dokumentacji standardowo dostarczanej przez producentów sprzętu wraz z oświadczeniami  
i dokumentami wymaganymi przez Zamawiającego zgodnie z Opisem Przedmiotu 
Zamówienia.  

§ W przypadku wystąpienia zastrzeżeo, co do dostarczonego przedmiotu umowy, w tym braku 
dokumentów o których mowa w ust. 6, Zamawiający wyznaczy nowy termin na usunięcie 
wad. Po usunięciu wad Dostawca zgłosi gotowośd odbiorową celem sporządzenia kolejnego 
protokołu koocowego.  

§ Dostawca zobowiązany jest poinformowad Zamawiającego o rzeczywistym terminie dostawy  
z wyprzedzeniem 2 dni roboczych. 

§ 5 Wynagrodzenie 

1. W zamian za dostarczany w ramach niniejszej umowy przedmiot umowy Zamawiający zapłaci 
Dostawcy cenę obliczoną w oparciu o ceny jednostkowe przewidziane w załączniku nr 2 do 
umowy. Wartośd netto umowy wynosi: …………………………… zł (słownie: 
…………………………………………………....................) plus należny podatek VAT w wysokości ………… zł 
(słownie: ……………………………………………………………). Wartośd brutto umowy wynosi: 
…………………………….. zł (słownie: ………………………………………………….) i zawiera wszystkie składniki 
cenotwórcze, natomiast za urządzenia1 o wartości netto …………………………… zł (słownie: 
…………………………………..) Zamawiający rozliczy podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.      

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie niezbędne opłaty związane z dostawą, uruchomieniem, 
serwisem, a w szczególności podatki, opłaty graniczne, cło, transport, itp. 

3. Podstawę do wystawienia faktury stanowi podpisany przez Zamawiającego protokół koocowy, o 
którym mowa w §4 ust. 3 niniejszej umowy 

4. Płatnośd na rzecz Dostawcy dokonywana będzie przelewem na jego konto bankowe wskazane na 
fakturze. 

                                                             
1 Dotyczy urządzeo przenośnych objętych przepisami o odwróconym podatku VAT 
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5. W przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, informacja winna 
wskazywad: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzid 
do jego powstania oraz wskazując ich wartośd bez kwoty podatku. (ww. zapis związany jest z 
wejściem w życie ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy  
o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówieo publicznych (Dz. U. 2015.605). 
Stosuje się jeżeli łączna wartośd towarów wymienionych w poz. 28a – 28c załącznika nr 11 do 
ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy  
Prawo zamówieo publicznych, w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, 
bez kwoty podatku, przekracza 20 000,00 zł. 
 

§ 6 Warunki płatności  

Strony ustaliły następujące zasady płatności: 
1. Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez 

Dostawcę po podpisaniu bez zastrzeżeo ze strony Zamawiającego protokołu koocowego, o którym 
mowa w §4 ust. 3 niniejszej umowy. 

2. Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego nastąpi w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty 
otrzymania prawidłowo wystawionej przez Dostawcę faktury. 

3. Faktura zostanie wystawiona na Zamawiającego, na fakturze powinien znajdowad się numer i data 
zawarcia niniejszej umowy. 

4. Ustalony sposób rozliczania i płatności może ulec odpowiedniej zmianie (przesunięciu)  
w przypadku opóźnienia w przekazaniu transzy środków finansowych przez Instytucję 
Zarządzającą. W przypadku nieterminowego przekazania  środków przez Instytucję Zarządzającą, 
Dostawca oświadcza, że nie będzie dochodził żadnych roszczeo z tytułu opóźnieo  
w uregulowaniu należności. 

§ 7 Gwarancja 

1. Dostawca udziela gwarancji na prawidłowe działanie dostarczonego przedmiotu umowy na okres: 
………… miesięcy. 

2. Okres gwarancji jest liczony od daty podpisania protokołu koocowego, o którym mowa w § 4 ust 
3. 

3. Dostawca w terminie określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia dokona naprawy 
gwarancyjnej urządzenia  lub wyda ekspertyzę co do braku zasadności naprawy gwarancyjnej. 

4. Naprawy sprzętu realizowane będą w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 8:00-
15:30 i w uzgodnionym z nim terminie.  

5. Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu zawarte są w Opisie Przedmiotu Zamówienia zawartym  
w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

6. Strony ustalają, iż odpowiedzialnośd z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostaje 
wydłużona na czas obowiązywania gwarancji jakości o której mowa w ust. 1. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji uprawnieo z tytułu rękojmi niezależnie od 
uprawnieo wynikających z udzielonej przez Dostawcę gwarancji jakości. 
 

§ 8 Kary umowne 
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1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub jej części przez Dostawcę, 
Zamawiający ma prawo naliczyd Dostawcy kary umowne: 

1) w przypadku opóźnienia w dostawie lub uruchomieniu w stosunku do terminu podanego w  
§ 4 ust. 1 niniejszej umowy 0,5% wartości netto niedostarczonego lub nieuruchomionego 
przedmiotu umowy, zgodnie z wyceną zawartą w Formularzu cenowym, za każdy dzieo 
opóźnienia; 

2) 0,15% wartości netto przedmiotu umowy o którym mowa w § 5 ust. 1, z tytułu przekroczenia 
wymaganego czasu naprawy gwarancyjnej, za każdy dzieo opóźnienia; 

3) z tytułu odstąpienia przez Dostawcę od umowy lub jej części z przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego oraz odstąpienia przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Dostawcy,  
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 5 ust. 1 umowy za cały 
przedmiot umowy w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstąpienia od umowy lub jej części. 

2. Jeżeli szkoda Zamawiającego przewyższy zastrzeżone kary umowne, przysługuje mu prawo 
dochodzenia od Dostawcy odszkodowania uzupełniającego. 

3. Strony zgodnie oświadczają, iż Zamawiający ma prawo potrącenia naliczonych kar umownych  
 z należnego wynagrodzenia Dostawcy bez potrzeby wykazywania poniesionej szkody, na co 
Dostawca wyraża zgodę. 

 
§ 9 Zmiany umowy   

1. Zamawiający przewiduje możliwośd dokonania zmiany istotnych postanowieo zawartej umowy  
w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach: 

2. w przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy w sytuacji, gdy przedłużenie nastąpiło  
z przyczyn zależnych od Zamawiającego, o czas przez jaki Dostawca nie mógł realizowad umowy,    

3. zwiększeniu stawki podatku VAT, jeżeli zmiana taka wynikad będzie ze zmiany przepisów -  
w takiej sytuacji ulegnie zmianie wysokośd wynagrodzenia netto Dostawcy; 

4. zmniejszeniu stawki podatku VAT, jeżeli zmiana taka wynikad będzie ze zmiany przepisów -  
w takiej sytuacji ulegnie zmianie wysokośd wynagrodzenia brutto Dostawcy. 

5. zastąpienie oferowanego sprzętu i oprogramowania innym równoważnym o nie gorszych 
parametrach, tego samego producenta, innego producenta za pisemną zgodą Zamawiającego 
oraz spełniającego wymagania SIWZ - w przypadku zaprzestania produkcji sprzętu 
zaproponowanego w ofercie, przy czym wynagrodzenie Dostawcy i termin realizacji pozostanie 
bez zmian; 

6. w przypadku zmiany przepisów prawa zmianie ulegną te postanowienia umowy, do których 
będzie miała zastosowanie powyższa zmiana; 

7. oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich. 
 

§ 10 Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub jej części: 
a. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzied w chwili zawarcia umowy, lub 
dalsze wykonywanie umowy może zagrozid istotnemu interesowi bezpieczeostwa paostwa 
lub bezpieczeostwu publicznemu, Zamawiający może odstąpid od umowy w terminie 30 dni 
od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  
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W takim przypadku Dostawca może żądad wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy (art. 145 ustawy Prawo zamówieo publicznych); 

b. w przypadku realizacji zamówienia przez Dostawcę w sposób niezgodny z umową; 
c. gdy wartośd naliczonych kar umownych przekroczy 30% wynagrodzenia umownego netto 

określonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy.  
d. jeżeli opóźnienie w dostawie przekroczy o 15 dni roboczych datę określoną w § 4 ust. 1 

umowy.  
2. Odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych wyżej w ust. 1 pkt b - d powinno nastąpid w 

formie pisemnej w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia przez 
Zamawiającego, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierad 
uzasadnienie. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, w uzgodnionym terminie Strony dokonają inwentaryzacji 
zakresu przedmiotu zamówienia dostarczonego przez Dostawcę i sporządzą sprawozdanie 
rzeczowo-finansowe, na podstawie którego dokonają wzajemnych rozliczeo z uwzględnieniem 
zapisów ust. 1 pkt. a zdanie 2.  
 

 
§ 11 Postanowienia dotyczące podwykonawców 

1. Dostawca może zlecid podwykonawcy/om wykonanie części przedmiotu zamówienia pod 
warunkiem, że przed zawarciem umowy z podwykonawcą uzyska pisemną zgodę Zamawiającego 
na powierzenie wykonania części zamówienia temu podwykonawcy. Podstawą do uzyskania 
takiej zgody będzie wniosek Dostawcy określający częśd zamówienia, którego wykonanie 
Dostawca zamierza powierzyd podwykonawcy, wraz ze wskazaniem zdolności podwykonawcy do 
jej wykonania oraz projektem umowy, która będzie zawarta z podwykonawcą(ami). 

2. Zamawiający powiadomi Dostawcę o swojej decyzji na piśmie, w terminie 7 dni od daty 
otrzymania wniosku wraz z projektem umowy, z podaniem powodów w przypadku odmowy 
udzielenia zgody.  

3. Dostawca przekaże Zamawiającemu jeden egzemplarz umowy zawartej z podwykonawcą(ami) 
(wraz ze wszelkimi załącznikami i danymi) lub jej uwierzytelniony odpis, w terminie 3 dni od dnia 
zawarcia umowy z podwykonawcą na warunkach określonych w ust. 1 i 2  niniejszego paragrafu. 

4. Pod rygorem nieważności, Dostawca nie ma prawa zmienid postanowieo umowy zawartej  
z podwykonawcą, jeśli nie uzyska zgody Zamawiającego na dokonanie zmiany. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby dostawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu, Dostawca jest obowiązany wykazad Zamawiającemu, że 
proponowany inny podwykonawca lub dostawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby dostawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia.  

6. Wykonanie przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Dostawcy od odpowiedzialności 
i zobowiązao wynikających z warunków niniejszej umowy. Dostawca będzie odpowiedzialny za 
działania, uchybienia i zaniechania podwykonawcy w takim zakresie, jak gdyby były one 
działaniami, uchybieniami lub zaniechaniem samego Dostawcy. 
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7. Za wykonanie przez podwykonawcę przedmiotu umowy przysługiwad mu będzie wynagrodzenie 
należne od Dostawcy. 

8. Za zobowiązania Dostawcy względem podwykonawcy odpowiedzialny jest wyłącznie Dostawca.  
9. Zapisy niniejszego paragrafu nie stanowią podstawy do powstania odpowiedzialności 

Zamawiającego wobec podwykonawcy.  
 

12[1] [Dostawcy wspólnie realizujący umowę] 

1. Dostawcy realizujący wspólnie umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie. 
2. Dostawcy, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wyznaczają niniejszym spośród siebie 

Lidera upoważnionego do zaciągania zobowiązao w imieniu wszystkich Dostawców 
realizujących wspólnie umowę. Lider upoważniony jest także do wystawiania faktury, 
przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceo na rzecz i w imieniu 
wszystkich Dostawców realizujących wspólnie umowę.  

3. Liderem, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, będzie: ……………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Postanowienia umowy, które dotyczą Dostawcy, stosuje się odpowiednio do Dostawców 
realizujących wspólnie Umowę. 

 
§ 13 [Przetwarzanie danych osobowych] 

1. Dostawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
rozporządzenia 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 przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu zawarcia                    
i realizacji umowy. 

2. W przypadku konieczności powierzenia Dostawcy przez Zamawiającego danych osobowych 
niezbędnych do realizacji umowy, zostanie zawarta odrębna umowa powierzenia przetwarzania 
danych osobowych. 
 

§ 14 Rozstrzyganie sporów 

1. W przypadku zaistnienia sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strony zobowiązują się 
rozstrzygnąd spór w drodze postępowania ugodowego. W razie braku możliwości ugodowego 
załatwienia sporu, sprawa zostanie poddana rozpoznaniu przez Sąd Powszechny miejscowo 
właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. 

§ 15 Postanowienia koocowe 

1. Zmiany umowy wymagają zgody obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
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Pozostawia się w przypadku Dostawców wspólnie realizujących Umowę 
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2. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego 
i jeden dla Dostawcy. 

3. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 
 
 
Integralną częśd umowy stanowią: 
1. Załącznik nr 1 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z ewentualnymi zmianami. 
2. Załącznik nr 2 - Oferta Dostawcy wraz z wyjaśnieniami. 

 

 
         ZAMAWIAJĄCY        DOSTAWCA 
……………………………………….           …………………………………… 

 
 


