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Załącznik nr 7 
 
 

UMOWA  DOSTAWY 
 

zawarta w dniu ………. 2010 r. w Sadkowicach pomiędzy: Gminą Sadkowice, 
Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice, zwanym w dalszej części umowy 
ZAMAWIAJ ĄCYM, reprezentowanym przez: Wójta Gminy – Leszka Jankowskiego 
a 
 ……………………………………………………………………………………………........, 
zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:  
1. ....................................................................................................................................  
2. ....................................................................................................................................  
 
o treści następującej:  

 
 

POSTANOWIENIA UMOWY 
 

§ 1 
Na podstawie wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego w oparciu o Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych, WYKONAWCA zobowiązuje się do sprzedaŜy i dostarczenia 
ZAMAWIAJ ĄCEMU sprz ętu komputerowego w ramach projektu pod nazw ą 
„Wiedza – szans ą na lepsz ą przyszło ść”, współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społec znego, Poddziałanie 
9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o parametrach technicznych 
zgodnych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i ofertą Wykonawcy.  

§ 2 
1. Termin dostawy: do 2 tygodni od dnia podpisania umowy, tj. do ………….... 2010 
r.  
2. Dostawa zostanie zrealizowana w dni powszednie w godz. 800 - 1400  
w porozumieniu z osobami wskazanymi w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.  
3. Miejsce dostawy: Urząd Gminy w Sadkowicach, Sadkowice 129A, 96-206 
Sadkowice.  
4. O przygotowaniu sprzętu do wydania WYKONAWCA ma obowiązek zawiadomić 
ZAMAWIAJ ĄCEGO pisemnie lub faxem z 3-dniowym wyprzedzeniem przed 
ustalonym terminem dostawy.  
5. Do dostawy WYKONAWCA zobowiązany jest dołączyć certyfikaty, płyty 
instalacyjne, licencje oprogramowania, karty gwarancyjne wystawione przez 
producenta sprzętu, instrukcje obsługi i konserwacji w języku polskim.  
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

Instytucja Pośrednicząca 

„WIEDZA – SZANSĄ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ” 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

      
 
 
 
 

 

Realizator projektu 

 
 
2 

§ 3 
1. ZAMAWIAJ ĄCY zobowiązuje się zapłacić za wykonany przedmiot umowy 
wynagrodzenie w kwocie brutto – .................. zł (słownie złotych: 
................................................................), w tym podatek VAT zgodnie ze złoŜoną 
ofertą Wykonawcy.  
2. Podstawą zapłaty będzie faktura VAT – dołączona do dostawy, płatna po 
obustronnym podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.  
3. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od daty wykonania przedmiotu 
umowy i dostarczenia faktury, przelewem na rachunek WYKONAWCY w banku 
.............................................. nr konta ........................................................................... 
 

§ 4 
1. WYKONAWCA udziela gwarancji na dostarczony sprzęt zgodnie z SIWZ, licząc 
od dnia odbioru. Przy protokole zdawczo-odbiorczym WYKONAWCA zobowiązuje 
się wydać karty gwarancyjne na udzielone gwarancje.  
2. WYKONAWCA zapewnia serwis gwarancyjny na dostarczony sprzęt na 
warunkach określonych w SIWZ.  
3. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu uŜytkowania sprzętu.  
4. W przypadku konieczności naprawy sprzętu w serwisie WYKONAWCY koszty 
związane z jego transportem lub przesyłką ponosi WYKONAWCA .  
5. W przypadku gdy czas naprawy będzie przekraczał 7 dni WYKONAWCA 
dostarczy ZAMAWIAJ ĄCEMU na czas naprawy sprzęt zastępczy o parametrach nie 
gorszych od sprzętu uszkodzonego.  
6. Okres gwarancyjny ulega przedłuŜeniu o czas naprawy.  
7. Trzykrotna istotna naprawa w okresie gwarancyjnym, która wystąpi bez winy 
uŜytkownika upowaŜnia ZAMAWIAJ ĄCEGO do wystąpienia o wymianę urządzenia 
na nowe. WYKONAWCA zobowiązany jest dostarczyć sprzęt wolny od wad  
w terminie trzech tygodni od dnia zgłoszenia wymiany.  
8. WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu powstałe  
z winy ZAMAWIAJ ĄCEGO.  
 

§ 5 
1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJ ĄCEMU kary umowne w wysokości:  
- 1% wynagrodzenia brutto za kaŜdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu 
umowy,  
- 25% wynagrodzenia brutto za odstąpienie od umowy przez ZAMAWIAJ ĄCEGO  
z przyczyn leŜących po stronie WYKONAWCY,  
- 25% wynagrodzenia brutto za odstąpienie od umowy przez WYKONAWCĘ  
z przyczyn niezaleŜnych od ZAMAWIAJ ĄCEGO,  
- 1% wynagrodzenia brutto za kaŜdy dzień opóźnienia w wykonaniu naprawy 
gwarancyjnej z przekroczeniem terminów napraw określonych w SIWZ,  
- 1% wynagrodzenia brutto za kaŜdy dzień opóźnienia w dostarczeniu sprzętu 
wolnego od wad z przekroczeniem terminu określonego w § 4 ust. 7 umowy.  
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2. ZAMAWIAJ ĄCEMU przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych 
odszkodowania przewyŜszającego wysokość ustalonych kar umownych.  
 

§ 6 
Za niedotrzymanie terminu płatności WYKONAWCA moŜe Ŝądać od 
ZAMAWIAJ ĄCEGO odsetek w wysokości ustawowej.  
 

§ 7 
1. UpowaŜnionymi przedstawicielami ZAMAWIAJ ĄCEGO w sprawie realizacji 
niniejszej umowy są:  
 
.............................................................. tel. (046) .........................................................  
.............................................................. tel. (046) ......................................................... 
2. UpowaŜnionym przedstawicielem WYKONAWCY w sprawie realizacji niniejszej 
umowy jest:  
......................................................................................... tel. ........................................  
3. O kaŜdej zmianie osób, o których mowa w ust. 1 i 2 Strona zobowiązana jest 
powiadomić na piśmie drugą Stronę. Zmiana ww. osób nie stanowi zmiany umowy.  
 

§ 8 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, 
poz. 93 z późn. zm.) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 659).  
 

§ 9 
1. Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY z wyłączeniem:  
- moŜliwości zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany urzędowej 
stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto 
pozostanie bez zmian,  
- moŜliwości zmiany zaoferowanego sprzętu na sprzęt spełniający parametry opisane 
w SIWZ lub lepszy jedynie w sytuacji, gdy zaoferowane urządzenia zostały wycofane 
z produkcji. O zmianie WYKONAWCA obowiązany jest niezwłocznie powiadomić 
pisemnie ZAMAWIAJ ĄCEGO wskazując markę i model nowego sprzętu.  
- moŜliwości zmiany terminu dostawy w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, 
niezaleŜnych od Stron. Pod pojęciem zdarzeń losowych Strony rozumieją 
okoliczności, które pomimo zachowania naleŜytej staranności są nieprzewidywalne 
oraz którym nie moŜna zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie np. klęska 
Ŝywiołowa, strajk. Termin określony w § 2 ust. 1 umowy moŜe ulec przedłuŜeniu o 
okres trwania przeszkody uniemoŜliwiającej realizację umowy.  
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 
rygorem niewaŜności.  
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§ 10 
Ewentualne spory jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy, strony poddają 
rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby ZAMAWIAJ ĄCEGO.  
 

§ 11 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 
WYKONAWCY i dwa egzemplarze dla ZAMWIAJĄCEGO.  
 

§ 12 
Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i oferta 
WYKONAWCY .  
 
 
               WYKONAWCA                                                     ZAMAWIAJ ĄCY  
 
 
 


