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Załącznik nr 2 – wzór umowy

UMOWA NR IZP.272.1.20.2021
zawarta dnia …… 2021 roku w Gródku nad Dunajcem pomiędzy:
Gminą Gródek nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem, w imieniu którego działa:
Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem – Józef Tobiasz
zwaną dalej Zamawiającym,
przy kontrasygnacie Skarbnika – Bożeny Szczygieł,
a
…………………………….
…………………………….
NIP: ……………………………, REGON: …………………………………….
zwaną dalej Wykonawcą
o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 22 sztuk laptopów (producent: ……………………………, model:
……………………………..) w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet
Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje,
Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie
ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. .

1.
2.
3.

§2
Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy.
Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego.
Wykonawca zapewni takie opakowanie przedmiotu dostawy, jakie jest wymagane by nie dopuścić do jego
uszkodzenia lub pogorszenia jakości w czasie transportu do miejsca dostawy.

4.
5.

Okres gwarancji jakości na dostarczone urządzenia wynosi 36 m-cy (gwarancja producenta).

6.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych usterek w terminie 14 dni od
podjęcia zgłoszenia. W przypadku konieczności naprawy urządzenia w innym miejscu, koszty transportu
leżą po stronie Wykonawcy.

7.

Strony zobowiązują się dokonać sprawdzenia przedmiotu umowy, co będzie polegało na upewnieniu się, że
jest on wolny od wad fizycznych, a w szczególności, że odpowiada opisowi zawartemu w zapytaniu
ofertowym.

8.

Strony zobowiązują się do potwierdzenia wykonania dostawy za pomocą protokołu odbioru, podpisanego
przez przedstawicieli stron, z zastrzeżeniem ust. 11

9.

Wszelkie inne potwierdzenia dokonane przez Zamawiającego poza protokołem odbioru nie stanowią
potwierdzenia jakości dostarczonego przedmiotu zamówienia, lecz jedynie potwierdzają fakt jego
dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia są wolne od wad fizycznych i prawnych, w pełni sprawne,
kompletne oraz bez uszkodzeń mechanicznych (pęknięć obudowy, ekranu itp.).

10. W przypadku odmowy dokonania odbioru przez Zamawiającego, w szczególności z powodu wad przedmiotu
umowy (ilościowych i jakościowych), nie sporządza się protokołu odbioru, a przedstawiciele Zamawiającego
przekażą Wykonawcy podpisane przez siebie oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń, co do przedmiotu
umowy.

11. W razie stwierdzenia wad przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot
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zamówienia wolny od wad (ilościowych lub jakościowych) w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania
oświadczenia, o którym mowa w ust. 10.

1.

§3
Za zrealizowanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie
maksymalnie
w
wysokości:
………………………………….
zł
brutto
(słownie:
……………………………………………….), z zachowaniem następujących cen jednostkowych:
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a) Laptop (notebook) – …………………………………… zł
Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonaną dostawę nastąpi fakturą końcową.
Podstawę wystawienia faktury stanowić będą protokoły odbioru potwierdzające prawidłowe wykonanie
umowy pod względem jakościowym, ilościowym i terminowym.
Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą realizowane przez
Zamawiającego w złotych polskich.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z VAT oraz opłaty
celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót.
Należności za wykonane dostawy płatne będą przez Zamawiającego przelewem za pośrednictwem metody
podzielonej
płatności
(split
payment)
na
rachunek
bankowy
Wykonawcy
nr:
……………………………………… ………………………………………...
Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy o którym mowa w ust. 6 należy do Wykonawcy i jest
rachunkiem znajdującym się elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 roku
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług oraz
został dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej.
Wykonawca na fakturze umieszcza następujące dane:
1. Nabywca tj.: Gmina Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem,
NIP: 734-34-82-812;
2. Odbiorca: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad
Dunajcem
Płatność jest realizowana w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiającego wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
Cesja wynagrodzenia wykonawcy jest dopuszczalna wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie.

§4
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
2.1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
za całość przedmiotu zamówienia określonego w §3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.
b. za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości
0,5% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu zamówienia określonego w §3 ust. 1 za
każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i/lub usterek.
c. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy
lub za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto
za całość przedmiotu zamówienia określonego w §3 ust. 1
3. Przez podpisanie niniejszej umowy, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z
wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1.
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1.

2.

§5
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy
1.1. Wykonawca opóźnia się z realizacją dostaw więcej niż 7 dni od umownego terminu zakończenia realizacji
całości przedmiotu umowy – w terminie 7 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o
upływie 7- dniowego terminu zwłoki w realizacji dostaw.
1.2. Wykonawca opóźnia się z usunięciem usterek więcej niż 7 dni od umownego terminu określonego w § 2
pkt 6 – w terminie 7 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o upływie 7- dniowego
terminu zwłoki w realizacji zobowiązań gwarancyjnych.
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:
2.1. Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury VAT mimo dodatkowego wezwania - w terminie 14 dni od
upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie;
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2.2. Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru dostaw lub podpisania protokołu odbioru - w

3.

1.
2.

1.
2.

terminie 14 dni od dnia upływu terminu na dokonanie przez Zamawiającego odbioru lub od dnia
odmowy Zamawiającego podpisania protokołu odbioru.
Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§6
Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo
dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
§7
Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty tylko i wyłącznie w sytuacji gdy konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynikać będzie z sytuacji,
której nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy zmiana ta będzie korzystna dla zamawiającego.

§8
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy , dwa dla
Zamawiającego.
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