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                                                                    - WZÓR - 
 
                                         UMOWA Nr ………………………. 
 
zawarta w Opolu, dnia …………………..  

pomiędzy Powiatem Opolskim , 45 – 068 Opole, ul. 1 Maja 29 ( NIP  754 -30 -23 -121 ) 
zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego 

występują: 

……………………………………….., 
……………………………………….., 
 

a  ………………………………………….. (Nazwa, Adres, NIP, KRS lub Nr ewidencyjny), 

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

 ……………………………………….., 
……………………………………….., 
 

w rezultacie przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 wraz  z późniejszymi zmianami), 

związana z realizacją projektu pn. "Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie 
świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej" w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 
Przedmiot zamówienia 

 

1. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca dostarczy, rozładuje i wniesie do siedziby 

Zamawiającego oraz Partnerów (adresy siedzib zawarto w Załączniku numer 1), 

urządzenia wskazane w Załączniku nr 2 do Umowy. Szczegółowy, rodzajowy opis 

urządzeń objętych postanowieniami niniejszej umowy, wraz z wykazem parametrów 

technicznych określa SIWZ wraz z załącznikami. 
2. Wykonawca dostarczy zestawienie numerów seryjnych urządzeń określonych w ust. 1 w 

wersji elektronicznej wraz z końcowym protokołem odbioru. 

                                                                   
§ 2 

Wartość umowy oraz warunki płatności 
 

1. Na podstawie oferty Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu zamówienia oraz po 

podpisaniu końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia Zamawiający 

zobowiązuję się zapłacić Wykonawcy łączną kwotę w wysokości: 

.......................................……….zł netto/ bez podatku VAT/ 
podatek VAT .........................................................zł (……..%). 
...................................…………...zł brutto / z uwzględnieniem podatku VAT / 
(słownie:…..............................................................................................................………….). 
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2. Cena za realizację zamówienia, podana w ofercie Wykonawcy, obejmuje dostawę, 

rozładunek i  wniesienie we wskazane miejsce urządzeń. 

3. Wykonawca zobowiązuje się i zastrzega, iż cena podana w ofercie jest ceną niezmienną 
przez cały czas obowiązywania niniejszej Umowy. 

4. Wykonawca wystawi fakturę, która zawierać będzie ceny jednostkowe brutto 

poszczególnych urządzeń wg zestawienia zgodnego z załącznikiem nr 2 do Umowy, 

ewentualnie załączy do faktury podpisany załącznik z cenami jednostkowymi. 

5. Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie uregulowana przez 

Zamawiającego poleceniem przelewu na podany przez Wykonawcę rachunek bankowy 

wskazany na fakturze w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 

VAT wraz z podpisanym końcowym protokołem odbioru przedmiotu umowy. 

6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki korekty nieprawidłowo lub 

niezgodnie z powyższymi zasadami wystawionych faktur VAT. 

7. Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego, o 

których mowa w § 8 ust. 1 Umowy, potwierdzą końcowy odbiór przedmiotu zamówienia w 

końcowym protokole odbioru przedmiotu zamówienia sporządzonym przez Wykonawcę. 

Warunkiem podpisania końcowego protokołu odbioru jest przedstawienie 15 częściowych 

protokołów odbioru, podpisanych przez Zamawiającego i Partnerów bez uwag. Osoby 

upoważnione do podpisania częściowych protokołów odbioru określono w Załączniku nr. 1 

do Umowy. Wzór częściowego i końcowego protokołu odbioru zawarty jest w Załączniku 

numer 3 do Umowy. 

8. Za dzień zapłaty strony Umowy uznają datę dokonania przelewu przez Zamawiającego, 

czyli datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

9. Wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy obciążają Wykonawcę, w 

tym koszty opakowania, transportu, ubezpieczenia na czas transportu i odbioru. 

 
§ 3 

Termin wykonania zamówienia 
 

1. Za należyte wykonanie Umowy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia strony 

traktują tylko takie wykonanie Umowy, które będzie potwierdzone końcowym protokołem 

odbioru, podpisanym przez osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu zamówienia ze 

strony Zamawiającego oraz Wykonawcy, o których mowa w § 8 ust. 1 Umowy. 

2. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie 10 dni licząc od momentu 

podpisania Umowy. 

3. Za dzień realizacji przedmiotu zamówienia strony zgodnie rozumieją dzień podpisania  

końcowego protokołu odbioru  przedmiotu zamówienia . 

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzyma ustalonych terminów realizacji przedmiotu 

zamówienia Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy oraz zobowiązany będzie do 

naliczenia kar umownych zgodnie z § 6 ust. 2 Umowy. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego 

przedmiotu zamówienia. 
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§ 4 
Odbiór przedmiotu zamówienia 

 
1. Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy, o 

której mowa w § 8 ust. 1 Umowy powiadomi osoby odpowiedzialne za odbiór przedmiotu 

zamówienia ze strony Zamawiającego i Partnerów, o których mowa w Załączniku nr 1 

Umowy, pisemnie lub faksem o gotowości dostarczenia przedmiotu zamówienia z 

wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych. Termin dostawy musi mieć miejsce w 

godzinach urzędowania Zamawiającego i Partnerów. 

2. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że przedmioty Umowy dostarczone w ramach 

Umowy są wolne od wad fizycznych, oraz że dostarczone przedmioty Umowy są zgodne z 

przedmiotem zamówienia. Ponadto Wykonawca gwarantuje, że dostarczane urządzenia są 

fabrycznie nowe, nieużywane, nie są to również urządzenia typu „refurbished”, „odnowione”. 

Wykonawca gwarantuje, że przedmioty Umowy dostarczone w ramach Umowy posiadają 

wymagane na podstawie odrębnych przepisów świadectwa i certyfikaty dopuszczające je do 

stosowania, zgodnie z ich przeznaczeniem, na terenie Polski. 

3. Z czynności odbioru zostaną sporządzone częściowe protokoły odbioru, po jednym dla 

każdego Partnera oraz Zamawiającego. Przez wzgląd na konieczność weryfikacji fizycznego 

stanu dostarczonych urządzeń oraz sprawdzenia zgodności numerów seryjnych, zastrzega się 

nie mniej niż 10 minut na proces odbioru każdego z dostarczonych urządzeń. 

4. Uzyskanie wszystkich częściowych protokołów odbioru bez uwag stanowi podstawę do 

przygotowania przez Wykonawcę końcowego protokołu odbioru oraz wezwanie 

Zamawiającego do jego podpisania przez osoby o których mowa w § 8 ust. 1 Umowy. Jeżeli 

chociaż jeden częściowy protokół odbioru będzie spisany z uwagami, uniemożliwia to 

podpisanie końcowego protokołu odbioru. Podpisanie końcowego protokołu odbioru nastąpi 

nie później niż w ciągu 2 dni od otrzymania wezwania. 

5. W przypadku spisania częściowych protokołów odbioru z uwagami, Wykonawca 

zobowiązany jest do ustosunkowania się do tych uwag i podjęcia działań celem ich 

wyeliminowania, najpóźniej w terminie 5 dni od daty spisania częściowego protokołu odbioru 

z uwagami. 
6. W przypadku spisania częściowego protokołu odbioru z uwagami Wykonawca, za zgodą 
Zamawiającego oraz w uzgodnieniu ze stosownym Partnerem (określonym w Załączniku 

numer 1) wyznacza powtórny termin odbioru, jednakże nie później niż na ostatni dzień 
terminu wskazanego w § 3 ust. 2 Umowy. Powtórny odbiór odbywa się na zasadach 

opisanych powyżej. 

7. W przypadku nie usunięcia przyczyn uwag po 5 dniach od daty sporządzenia częściowego 

protokołu, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną, o której mowa w § 6 ust. 2 

Umowy. 

8. Sprzęt dostarczony, który w ciągu 14 dni od dnia podpisania częściowego protokołu okaże 

się uszkodzony lub ulegnie awarii podlega wymianie na nowy. 

 

§ 5 
Rękojmia za wady oraz gwarancja wykonania umowy 

 
1. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady w zakresie 

przewidzianym przepisami Kodeksu Cywilnego. 
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2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony sprzęt – przez czas 

określony w  SIWZ i jego załącznikach. 

3. Strony ustalają następujące warunki oraz zasady wykonywania obsługi gwarancyjnej przez 

Wykonawcę: 

a) okres gwarancji będzie rozpoczynał się od daty podpisania przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy końcowego protokołu odbioru przedmiotu 

zamówienia; 

b) gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji sprzętu usterki i wady oraz 

uszkodzenia powstałe podczas poprawnego, zgodnego z przeznaczeniem jego użytkowania. 

Gwarancja obejmuje także usterki i wady wynikające z zastosowania niewłaściwych 

materiałów lub niewłaściwego wykonania; 

c) w okresie gwarancji obsługa gwarancyjna będzie wykonywana niezwłocznie, zgodnie z 

kryteriami i terminami określonym dla danego typu urządzeń w SIWZ i załącznikach, od daty 

zgłoszenia uszkodzenia, usterki lub wady przez Zamawiającego; 

d) zgłoszenie, o którym mowa powyżej Zamawiający lub Partnerzy, których określono w 

Załączniku nr 1 do Umowy, przekażą pisemnie lub wyślą na fax: 

…………………………….., w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 

17.00. 

e) koszty dojazdu w celu zapewnienia obsługi gwarancyjnej do siedzib Zamawiającego i 

Partnerów zostaną pokryte przez Wykonawcę; 
f) w przypadku zaistnienia sytuacji uniemożliwiającej wykonanie obsługi gwarancyjnej w 

siedzibie Zamawiającego lub Partnerów, Wykonawca na własny koszt zabezpieczy oraz 

przetransportuje sprzęt do miejsca obsługi gwarancyjnej oraz ponownie zwróci do siedziby 

Zamawiającego lub Partnerów. 

g) w przypadku zaistnienia sytuacji uniemożliwiającej wykonanie obsługi gwarancyjnej tj. 

usunięcie uszkodzenia lub usterki, Wykonawca wymieni sprzęt na taki sam (lub o 

niezgorszych parametrach) pozbawiony uszkodzeń, usterek i wad na zasadach i w terminie 

określonym dla danego typu urządzeń w SIWZ i załącznikach, 

h) okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia uszkodzenia, usterki lub wady 

przedmiotu zamówienia, 

i) gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania. 

 

§ 6 
Kary umowne 

 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

przez zapłatę kary umownej. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) w wysokości 0,2 % wartości brutto umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 Umowy, za każdy 

dzień zwłoki w przypadku niewykonania umowy w terminie umownym, o którym mowa  

w § 3 ust. 2 Umowy. 

b) w wysokości 10 % wartości brutto części zamówienia, za każdy dzień zwłoki w usunięciu 

przyczyn uwag, do dnia spisania częściowego protokołu odbioru bez uwag; 

c) w wysokości 25% wartości brutto umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 Umowy, w 

przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiada 

Wykonawca; 
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d) w przypadku zwłoki w usunięciu usterek, uszkodzeń lub wad przedmiotu zamówienia (tj. 

nie dotrzymania warunków gwarancji) Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% 

wartości brutto danej pozycji przedmiotu zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

e) kary, o których mowa w pkt. a) i b) naliczane będą łącznie. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy, 

o której mowa w § 2 ust. 1 Umowy, w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od 

umowy z przyczyn, za które nie odpowiada Wykonawca, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2.  

4. Zamawiający wezwie Wykonawcę do zapłaty kar umownych dodatkowym wezwaniem.  

W przypadku naliczenia kary za zwłokę w wykonaniu umowy Zamawiający zastrzega sobie 

prawo potrącenia kary z faktury za wykonanie umowy. 

5. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 (siedem) dni od daty doręczenia zawiadomienia o 

obciążeniu karą umowną. 

6. Uiszczanie powyższych kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizowania 

obowiązków określonych niniejszą Umową. 

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe w przypadku nie uregulowania 

płatności w terminie. 

8. Jeżeli kwota kar umownych nie pokryje rzeczywistych strat, Strony Umowy zastrzegają 
uprawnienia do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w kodeksie 

cywilnym. 

 

§ 7 
Podwykonawcy 

 

1. Wykonawca nie może powierzyć podwykonawstwa realizacji innych części przedmiotu 

zamówienia niż określone w Ofercie. 

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność za 

dostawy, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

                                                                      
§ 8 

Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu zamówienia 
 

1. Strony Umowy ustalają osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu zamówienia w 

osobach: 

a ) ze strony Zamawiającego: 
……………………… – ……………………………. – tel. ……………… 

……………………… – ……………………………. – tel. ……………… 

oraz osoby określone w Załączniku numer 1 do Umowy. 

b ) ze strony Wykonawcy: 
……………………… – ……………………………. – tel. ……………… 

 

2. Osoby wymienione w § 8 ust. 1 Umowy, są uprawnione do przekazywania i przyjmowania 

wszelkich uwag i zaleceń w sprawach związanych z realizacją Umowy w ich zakresie, w tym 

do przekazania i odbioru przedmiotu zamówienia (częściowego dla osób wymienionych w 

Załączniku numer 1 do Umowy lub końcowego dla osób wymienionych wprost w ust. 1) oraz 

do potwierdzenia, że dostawy zostały wykonane należycie. 
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3. Zmiana osób wymienionych w § 8 ust. 1 Umowy lub Załącznika numer 1 do Umowy, 

powinna być dokonana w formie pisemnego powiadomienia drugiej strony Umowy. 

4. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji zamówienia osoby wymienione w § 

8 ust.1 Umowy oraz osoby wymienione w Załączniku numer 1 do Umowy, zobowiązują się 
działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych 

zwyczajów. 

 

§ 9 
Zmiany do umowy 

 

1. W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, Wykonawca wprowadzi nową 
stawkę z dniem obowiązywania. 
2. 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 tych 

okolicznościach. 

3. W przypadku, o którym mowa powyżej Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonanej części umowy. 

4. Jeżeli zwłoka w realizacji umowy przekroczy 14 dni, Zamawiający ma prawo od umowy 

odstąpić, bez wyznaczenia terminu dodatkowego dla jej realizacji. 

5. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

 

§ 10 
Postanowienia końcowe 

 

1. Strony umowy zobowiązują się informować wzajemnie o wszelkich zmianach swoich 

adresów do doręczeń pod rygorem tego, że wszelkie oświadczenia woli i wiedzy składane 

sobie w związku z realizacją umowy wysyłane będą na adresy stron wskazane w komparacji 

umowy, ze skutkiem ich prawidłowego doręczenia. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią 
inaczej oraz innych właściwych przedmiotowo przepisów prawa. 

3. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, strony zobowiązują się załatwić w 

drodze negocjacji (polubownej), a jeśli nie osiągną porozumienia, spór poddany zostanie pod 

rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego rzeczowo i miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego. 

 
 
 
        WYKONAWCA                                                                        ZAMAWIAJĄCY 
 


