
 
Załącznik nr 3 

PROJEKT UMOWY 

 zawarta w dniu …………………………2022 r. w ……………………….. pomiędzy: 

……………………………………………NIP: ………………………., REGON: 

……………………….reprezentowaną przez: …………………….]przy kontrasygnacie Skarbnika 

Gminy ……………………….  

zwaną dalej "Zamawiającym"  

 

a: ........................................ z siedzibą w ................................. NIP: ………………......., REGON: 

............................. reprezentowana przez: ……………………………  

zwaną dalej ,,Wykonawcą"'  

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania 

ofertowego znak RGK.041.9.2022 na realizację zadania pn. „Cyfrowa Gmina” o następującej treści: 

§1 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Cyfrowa Gmina”  

2. Zakres zamówienia obejmuje: dostawę i uruchomienie urządzeń i oprogramowania  

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 2 do Zapytania 

ofertowego będącego integralną częścią niniejszej umowy.  

4. Wykonawca oświadcza, że towar będący przedmiotem umowy jest nowy, dobrej jakości i 

gwarantuje, że jest wolny od jakichkolwiek wad.  

5. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa, oś priorytetowa 05 - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie 

cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz 

wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 

lata 2014-2020.  

§2 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 

Cenę netto.................................. zł (słownie złotych 

………………………………………………............) 

Podatek VAT.................................. zł (słownie złotych 

……………………………………………............) Cenę brutto.................................. zł 

(słownie złotych ……………………….……………………............) 

2. Zapłata wynagrodzenia dokonana zostanie przelewem na konto Wykonawcy 

……………………………………..prowadzonym w banku w terminie do 30 dni od daty 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia 

rachunku Zamawiającego.  

3. Faktura powinna zostać wystawiona w następujący sposób: [……………………….]  

4. Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych w przypadku zwłoki w zapłacie 

należności.  

5. Wynagrodzenie określone w ust. 1, wynikające z oferty Wykonawcy jest ostateczne i obejmuje 

wszystkie koszty jakie powstaną w związku z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności 

wszelkie koszty dostawy w tym transportu, koszty serwisu gwarancyjnego, opłat celnych, 

podatkowych, ubezpieczeniowych, wszelkie koszty opłat pośrednich oraz koszty podatku VAT.  



 
6. Wynagrodzenie jest niezmienne do zakończenia umowy. Podstawą rozliczenia i wystawienia 

faktury będzie podpisany bez zastrzeżeń (bez stwierdzenia wad) protokół odbioru. 

§3 

 

1. Przedmiotem odbioru będzie całość przedmiotu umowy.  

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę w terminie 21 dni od podpisania 

umowy.  

3. Co najmniej na trzy dni wcześniej Wykonawca zawiadomi Zamawiającego telefonicznie 

lub za pośrednictwem faksu o planowanym terminie dostawy. Wykonawca dokona 

czynności związanych z wykonaniem przedmiotu umowy w dni robocze u Zamawiającego 

w godzinach od 8:00 do 13:00.  

4. Zamawiający dokona odbioru do 7 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy. W dniu 

odbioru przedmiotu umowy, w obecności upoważnionych przedstawicieli Stron, nastąpi 

jego sprawdzenie pod względem kompletności i zgodności z ofertą Wykonawcy oraz 

umową, a następnie odbiór przedmiotu umowy potwierdzony protokołem odbioru 

podpisanym przez Strony.  

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu w dniu odbioru przedmiotu 

umowy karty gwarancyjne i licencyjne, wszelkie instrukcje, atesty, certyfikaty i deklaracje 

zgodności na elementy i materiały. Dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim.  

6. Odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie transportu i rozładunku przedmiotu 

umowy ponosi Wykonawca.  

7. Zamawiający po stwierdzeniu istnienia wad wykonując uprawnienia względem 

Wykonawcy może: 

a. żądać ich bezpłatnego usunięcia wyznaczając w tym celu odpowiedni 

termin Wykonawcy z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie terminu 

nie przyjmie usunięcia wad, powierzy usunięcie wad podmiotowi 

trzeciemu (zastępcze usunięcie wad) na koszt Wykonawcy,  

b. odstąpić od umowy bez wyznaczania terminu do usunięcia wad gdy wady 

mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć,  

8. Z odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół odbioru, który podpisany 

przez Strony stanowić będzie podstawę przyjęcia przez Zamawiającego faktury. 

 

§4 

 

1. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość przedmiotu umowy zwłaszcza w zakresie 

a. zgodności z niniejszą umową,  

b. godności z obowiązującymi przepisami technicznymi oraz normami,  

c. kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. W związku                                 

z powyższym Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji                       

za wady fizyczne, a także za ich usunięcie.  

2. Gwarancja obejmuje przedmiot umowy.  

3. Termin gwarancji wynosi 24 miesiące i rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu odbioru 

4. Termin opieki serwisowej i aktualizacji systemu wynosi 24 miesiące i rozpoczyna się                                

w dniu instalacji systemu. 

5. Zakres gwarancji określony został w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. 

 

§5 

1. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Zamawiający może wykonywać 

uprawnienia z tytułu rękojmi.  



 
2.  Termin rękojmi rozpoczyna się w dniu odbioru końcowego i jest o trzy miesiące dłuższy od 

terminu gwarancji. Termin rękojmi przedłuża się o termin usuwania wady, przy czym termin 

usuwania wady rozpoczyna się z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, a kończy z 

dniem przekazania przedmiotu umowy wolnego od wad upoważnionemu przedstawicielowi 

Zamawiającego.  

3. Wady ujawnione w terminie rękojmi usuwane będą bezpłatnie (dotyczy wszystkich materiałów, 

części i czynności podjętych w związku z usunięciem wady), w terminach ustalonych 

każdorazowo przez Strony umowy. Jeżeli Strony nie ustaliły terminu usuwania wad wynosić 

on będzie 3 dni robocze od daty zgłoszenia wady. Z czynności odbioru zostanie spisany 

protokół. Postanowienia §3 dotyczące zawiadomienia o terminie odbioru i dotyczące odbioru 

stosuje się odpowiednio.  

4. Jeżeli wady nie da się usunąć lub Wykonawca nie usunie wady w terminie, o którym mowa w 

ust. 4, lub po usunięciu wady przedmiot nadal wykazuje wady Zamawiający może:  

a. żądać bezpłatnej wymiany przedmiotu umowy na nowy wolny od wad 

odpowiadający parametrom technicznym przedmiotu wadliwego,  

b. odstąpić od umowy bez względu na charakter i rozmiar wady. 

 

§6 

 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 

umowy. 

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę jest on obowiązany do naprawienia powstałej w ten sposób szkody. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, a w szczególności w 

przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy wynoszącego co najmniej 7 dni 

kalendarzowych. Zamawiający w takim przypadku jest zobowiązany do złożenia oświadczenia 

o odstąpieniu w ciągu 14 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o 

których mowa w zdaniu 1.  

4. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 3, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a. za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w §2 ust.1 umowy,  

b. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w wysokości 10% wynagrodzenia 

brutto określonego w §2 ust. 1 umowy,  

c. za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 

0,2% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie 

gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 

za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.  

 

6. W przypadku gdy kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może żądać 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

7. Strony ustalają, iż Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty przewidzianych w niniejszej 

umowie kar umownych, chociażby przyczyny stanowiące podstawę zastrzeżenia obowiązku 

zapłaty tych kar były następstwem okoliczności, za które Wykonawca odpowiedzialności nie 

ponosi.  

8. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy. 



 
9. Sumaryczna wartość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto 

określonego w §2 ust.1 umowy  

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którym zleca 

wykonanie części przedmiotu umowy. 

§ 7 

1. Dopuszcza się możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach:  

a. działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, wystąpienia zdarzenia losowego 

wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć w 

szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego 

powstaniem szkody w znacznych rozmiarach), mające bezpośredni wpływ na 

terminowość wykonania usług,  

b. wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć 

pomimo zachowania należytej staranności.  

c. zaistnienie innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej 

niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z zapytaniem 

ofertowym.  

2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin okresu 

przewidzianego na zakończenie realizacji usługi może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o 

czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej 

jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 

 

§ 8 

 

Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią bazą i środkami do wykonania przedmiotu 

niniejszej umowy.  

1. Koordynatorem realizacji umowy ze strony Zamawiającego jest: - …………………..Tel. ...................  

2. Koordynatorem realizacji umowy ze strony Wykonawcy jest: - ............................. Tel. …………........ 

3. Zmiana koordynatorów, o których mowa w ust. 1 i 2 nie wymaga sporządzania aneksu do umowy. 

 4. Zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 9 

 

1. Właściwym do rozpoznania sporów wynikających z realizacji umowy, jest sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§10 

 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i trzy 

egzemplarze dla Zamawiającego. 

 



 
 

Zamawiający                                                               Wykonawca 

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


