
Znak sprawy: PCPR.4106.1.2020

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego

WZÓR Umowy nr………………………..

zawarta w dniu ……………...roku w Lipsku, pomiędzy:

Powiatem Lipskim – Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku,  ul. Iłżecka 6, 27-300

Lipsko,  reprezentowanym  przez  Dyrektora  PCPR  Lipsko  –  Korynę  Kucharczyk,  działającego  na

podstawie pełnomocnictwa udzielonego Uchwałą Zarządu Powiatu Lipskiego nr LXXIII/165/2020  

z dnia 10.08.2020 roku,

zwanym dalej ,,Zamawiającym’’

a

…………………….…prowadzącym  działalność  gospodarcza  pod  nazwą/spółką  ………………

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

KRS………………………….reprezentowanym przez:

1. ……………………………………,

2. …………………………………….

zwanym dalej ,, Wykonawcą’’

(dalej łącznie zwane „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”).

Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa zawarta jest na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych, z pominięciem procedury udzielania zamówień

publicznych,  określonej  tą  ustawą a Wykonawca został  wybrany przez Zamawiającego w wyniku

rozstrzygnięcia  postępowania  prowadzonego  w  trybie  zasady  konkurencyjności.  Zamówienie

prowadzone jest w oparciu o zasady określone w części 6.5.2 Zasada konkurencyjności -Wytyczne 

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Europejskiego  Funduszu  Społecznego  oraz  Funduszu  Spójności  na  lata  2014-2020,o  następującej

treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie ze złożoną ofertą do sprzedaży 

i dostarczenia Zamawiającemu:

a. 35 laptopów o oznaczeniu (marka, model)……………….;

b. 10 komputerów stacjonarnych o oznaczeniu (marka, model) ………………. 

2. Przedmiot  umowy  jest  współfinansowany  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. Wykonanie  przedmiotu  umowy  następuje  w  ramach  projektu  pn.:  „Wsparcie  dzieci

umieszczonych w pieczy  zastępczej  w okresie  epidemii  COVID-19”  w ramach Programu

Operacyjnego Wiedza Edukacja  Rozwój  na  lata  2014-2020 -  Działanie  2.8  Rozwój  usług



społecznych  świadczonych  w  środowisku  lokalnym,  PI  9iv:  Ułatwianie  dostępu  do

przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług

socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

4. Ogłoszenie  wraz  z  integralnymi  załącznikami,  ze  złożoną  ofertą  z  dnia………..2020r.,

stanowią uzupełnienie niniejszej umowy w elementach nieuregulowanych jej zapisami i mają

moc obowiązującą strony.

5. Wykaz  i  szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  z  uwzględnieniem  parametrów

technicznych, został zawarty w załączniku nr 1 do zapytania. 

§ 2

1. Termin dostawy: od dnia podpisania umowy do 27 sierpnia 2020 roku. 

2. Wykonawca oświadcza, że sprzęt, o którym mowa w § 1 ust. 1 jest wolny od jakichkolwiek

usterek, jest fabrycznie nowy i nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich, pochodzi z

autoryzowanego kanału dystrybucji. 

3. Wykonawca oświadcza także, że sprzęt posiada wymagane parametry techniczne, znajduje się

w  stanie  nieuszkodzonym,  jest  sprawny  technicznie,  spełnia  wymagane  polskim  prawem

normy. 

4. Wszystkie  urządzenia,  w  odniesieniu,  do  których  przepisy  prawa  nakładają  obowiązek

posiadania certyfikatu zgodności CE, posiadają tenże certyfikat.

5. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  dostarczenia  przedmiotu  umowy  w  fabrycznych

opakowaniach wraz z dokumentacją użytkową opisującą, w języku polskim funkcje i sposób

eksploatacji sprzętu, instrukcjami obsługi, konserwacji, gwarancjami itp. 

6. Koszty transportu, opakowania i montażu przedmiotu zamówienia pokrywa Wykonawca. 

7. Wykonawca  dostarczy  przedmiot  umowy  na  miejsce  wskazane  przez  Zamawiającego,

znajdujące się pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku, ul. Iłżecka 6,

27-300 Lipsko. 

§ 3

1. Zamawiający nie dopuszcza dostaw częściowych przedmiotu.

2. Urządzenia i komponenty muszą być oznakowane przez producenta w taki sposób, aby była

możliwa ich jednoznaczna identyfikacja.

3. W przypadku opakowań zbiorczych, Wykonawca zobowiązany jest umieścić na opakowaniu

informację o ilości sztuk, nazwie towaru oraz nazwie producenta. 

§ 4

1. Odbiór dostarczonego sprzętu zostanie dokonany w dniu jego dostawy w zakresie ilościowym.

Odbiór  jakościowy  polegający  na  sprawdzeniu  parametrów  sprzętu,  zostanie  wykonany

samodzielnie przez Zamawiającego w terminie 1 dnia po dokonaniu odbioru ilościowego. 

2. Z dokonanych czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru. 



3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad dostarczonego sprzętu na etapie odbioru

ilościowego, odbiór będzie kontynuowany i zostanie potraktowany jako odbiór częściowy. W

takim przypadku Zamawiający uzna za termin wykonania dostawy, w rozumieniu § 2 ust. 1,

dzień dostarczenia brakujących elementów zamówienia lub wymiany na niewadliwy.

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad dostarczonego sprzętu na etapie odbioru

jakościowego  (brak  możliwości  uruchomienia  komputera,  niezgodność  konfiguracji),

Wykonawca  zobowiązuje  się  do  jego  nieodpłatnej  wymiany  na  inny  sprzęt  spełniający

wymogi,  w terminie  2 dni  od dnia  zgłoszenia.  W takim przypadku Zamawiający uzna za

termin wykonania dostawy, w rozumieniu § 2 ust.  1,dzień dokonania wymiany wadliwego

sprzętu  pod warunkiem jej  realizacji  w  terminie  2  dni  od  dnia  zgłoszenia.  W przypadku

upływu terminu w dzień ustawowo wolny od pracy termin przypada w kolejny dzień roboczy.

5. Wyłącznie dokonanie odbioru ilościowego i jakościowego, potwierdzone protokołem odbioru,

stanowi podstawę do wystawienia Zamawiającemu faktury VAT.

§ 5

1. Przedstawicielem  Zamawiającego  odpowiedzialnym  za  realizację  umowy  i  podpisanie

protokołu jest ………………………………… tel. ……………… e-mail: ………………

2. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację umowy z Zamawiającym jest

………………. tel. ……………. e-mail: ………………. 

§ 6

1. Za realizację przedmiotu umowy w pełnym zakresie, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić

Wykonawcy, zgodnie ze złożoną ofertą wynagrodzenie w łącznej kwocie …………………zł

brutto/słownie: ………………………………..złotych/, w tym podatek VAT wg. stawki ……..

% w kwocie …………………….zł.

2. Kwota,  o  której  mowa  w  ust.  1  zaspokaja  wszelkie  roszczenia  Wykonawcy  wobec

Zamawiającego  z  tytułu  wykonania  umowy  i  obejmuje  wszelkie  koszty  związane  z  jej

realizacją.

§ 7

1. Zamawiający zapłaci za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie faktury wystawionej po

dokonaniu odbioru przedmiotu umowy. 

2. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisanie  przez przedstawiciela Zamawiającego

protokołu odbioru przedmiotu umowy nie zawierającego zastrzeżeń, co, do ilości i  jakości

dostarczonego przez Wykonawcę przedmiotu umowy. 

3. W  przypadku  wystąpienia  usterek  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  przez  Wykonawcę,

ujętych w protokole odbioru końcowego, podstawą do wystawienia faktury/rachunku będzie

podpisanie przez strony protokołu w sprawie stwierdzenia usunięcia usterek. 

4. Faktura musi zostać wystawiona w sposób określający, jako:



 nabywcę   Powiat  Lipski  /  Powiatowe  Centrum Pomocy Rodzinie,  ul.  Iłżecka  6,  

27-300 Lipsko, NIP 509-00-54-952

5. W przypadku braku możliwości technicznych spełnienia wymogu opisanego w ust. 4: jako

nabywcę należy wskazać:

 nabywcę Powiat Lipski, ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko NIP 509-00-54-952

 odbiorcę Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Iłżecka 6, 27-300 Lipsko, 

6. Faktura wystawione niezgodnie z ust. 4 lub 5 nie będą akceptowane. 

7. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 14 dni od

daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. 

8. Zamawiający wymaga, aby faktura zawierała ceny jednostkowe poszczególnych elementów

zamówienia wskazanych w ofercie Wykonawcy. 

9. Za datę zapłaty strony uważają dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego. 

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rzetelność, prawidłowość i terminowość rozliczenia

wszelkich  podatków i  innych  należności  publicznoprawnych  podlegających  doliczeniu  do

ceny. 

11. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez

uprzedniego  pisemnego uzgodnienia  warunków cesji  przez  obie  strony.  Dotyczy  to  także

wierzytelności podwykonawców realizujących przedmiot umowy. 

§ 8

1. Na  dostarczony  sprzęt,  określony  w  §  1  ust.1  pkt.  a  i  b,  Wykonawca  udziela  gwarancji

minimum 24 miesięcy na laptop i minimum 36 miesięcy na komputer stacjonarny licząc od

dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

2. Wykonawca  zapewni  serwis  gwarancyjny  w miejscu  użytkowania  przedmiotu  umowy lub

odbierze go z miejsca użytkowania na własny koszt.

3. Zgłoszenia awarii będą dokonywane na adres e-mail ………………………..

4. Dostawca nieodpłatnie usunie ujawnione wady w ciągu 10 dni od momentu ich zgłoszenia

przez Zamawiającego, w okresie obowiązywania gwarancji, czas reakcji serwisu 3 dni.

5. Warunki gwarancji zezwalają Zamawiającemu na dokonywanie zmian w konfiguracji sprzętu

i dołączanie dodatkowych urządzeń. 

§ 9

1. W przypadku nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest

do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5% wynagrodzenia brutto o

którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. 

2. W przypadku nieusunięcia usterek, w szczególności polegających na niedostarczeniu, zgodnie

z § 4 ust. 4 sprzętu spełniającego wymagania Zamawiającego w terminie określonym w §. 4



ust. 4, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia

brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie

Wykonawcy,  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w  wysokości  10%

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. 

4. W sytuacji,  gdy kary umowne przewidziane w ust.  1-3 nie pokrywają  całości  poniesionej

przez Zamawiającego szkody,  przysługuje  mu prawo żądania  odszkodowania  na zasadach

ogólnych. 

5. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie znosi obowiązku Wykonawcy co do zapłaty

kar  umownych za  opóźnienie  w wykonaniu przedmiotu  umowy,  jeżeli  obowiązek zapłaty

powstał przed odstąpieniem od umowy. 

§ 10

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez wcześniejszego wzywania

Wykonawcy do usunięcia naruszeń w przypadku, gdy Wykonawca zrealizuje dostawy sprzętu

po upływie terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy. 

2. Odstąpienie  od  umowy  skutkuje  pozbawieniem  prawa  Wykonawcy  do  należnego  mu  na

podstawie umowy wynagrodzenia - w zakresie objętym odstąpieniem od umowy.

3. W  przypadku  gdy  umowa  przewiduje  dla  Zamawiającego  umowne  prawo  odstąpienia,

Zamawiający  może  złożyć  oświadczenie  o  odstąpieniu  w terminie  do  30  dni  od  dnia,  w

którym dowiedział się o powstaniu przyczyny uprawniającej do odstąpienia od umowy. 

§ 11

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej  Umowy w stosunku do

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co

najmniej jednej okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków

ich wprowadzenia:

a. zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na

realizację umowy;

b. w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej

Umowy, w tym wynikających z wystąpienia siły wyższej;

c. gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego, w tym dla prawidłowej realizacji projektu;

d. ograniczenia przez Zamawiającego zakresu dostaw, których nie można było przewidzieć

w chwili zawierania Umowy;

e. czasu oraz miejsca realizacji przedmiotu umowy, a także zmiany użytkownika w trakcie

trwania umowy, wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, każdorazowo z zachowaniem

optymalizacji dopasowania ich do specyfiki, potrzeb i możliwości użytkowników;



f. zmiany  w  zakresie  wynagrodzenia  umownego  w  przypadku  ograniczenia  przez

Zamawiającego zakresu dostaw z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili

zawierania umowy; 

g. zmiany  umowy  polegającej  na  zmianie  danych  wykonawcy  bez  zmian  samego

wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy itp.).

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

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu

Cywilnego.

§ 13

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy, strony poddają do rozpoznania przez sąd właściwy

miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Umowa zostaje spisana w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy                  i

dwa dla Zamawiającego.

Zamawiający                                                                                                       Wykonawca 


