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Załącznik Nr 8 do SIWZ  

 
UMOWA Nr .................  

 
zawarta w dniu .......................................... roku w siedzibie Powiatu Szydłowieckiego, pomiędzy: 
 
Powiatem Szydłowieckim, 26-500 Szydłowiec , REGON 670223215, NIP 7991963340, 
reprezentowaną  przez .………………………………………………………………………... 
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu  - ……………………………………….. zwaną  
w dalszej  części umowy „Zamawiającym” 
a  
...........................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................  
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą  
 
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty złożonej w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostaw ę sprz ętu komputerowego 
z oprogramowaniem i urz ądzeniami peryferyjnymi w ramach realizacji projektu  
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Szydłowieckim”,  przeprowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.) opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych 
poz. ………………..… z dnia …………….... oraz na stronie internetowej Zamawiającego, zawarto 
umowę o następującej treści: 

§ 1 
1. Zamawiający oświadcza, że zawiera Umowę w celu realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Szydłowieckim”, realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet VIII Społeczeństwo 
Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”. 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się na warunkach określonych w umowie 
dostarczyć Zamawiającemu niżej wymieniony sprzęt komputerowy: 

1) zestawy komputerowe z monitorami i oprogramowaniem dla gospodarstw domowych – 40 
sztuk; 

2) zestawy komputerowe z monitorami i oprogramowaniem na sale komputerowe dla jednostek 
podległych – 50 sztuk; 

3) drukarki dla gospodarstw domowych – 40 sztuk; 
4) drukarki dla jednostek podległych na sale komputerowe – 6 sztuk; 
5) dodatkowe urządzenia dla osób niepełnosprawnych klawiatura zoom text – 10 sztuk; 
6) dodatkowe urządzenia dla osób niepełnosprawnych myszka dla osób nie umiejących 

obsługiwać zwykłej myszy- big track – 10 sztuk; 
7) serwery na sale komputerowe dla jednostek podległych – 2 szt. 
8) programy do zdalnej kontroli komputerów – 1 szt.  
3. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym, materiałowym 

oraz technicznym pozwalającym na należyte wykonanie umowy. 
4. Wykonawca oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób 

zaangażowanych przez niego w realizację umowy oraz gwarantuje, że wszyscy członkowie 
personelu Wykonawcy, realizujący w imieniu Wykonawcy umowę, będą posiadać 
umiejętności i doświadczenie odpowiednie do zakresu czynności powierzonych tym osobom. 

 
§ 2 

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie 30 dni od zawarcia umowy. 
 

§ 3 
1. Wykonawca dostarczy sprzęt objęty przedmiotem umowy na własny koszt i ryzyko 

do miejsca przeznaczenia w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. 
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2. Wykonawca poinformuje telefonicznie lub faksem Zamawiającego o terminie dostarczenia 
sprzętu z minimum z 2 dniowym wyprzedzeniem. 

3. Wykonawca będzie zobowiązany do dostawy sprzętu, wniesienia sprzętu w miejsce 
wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca wykona powyższe czynności na własny koszt. 

4. Przez Beneficjenta ostatecznego strony rozumieją jednostki podległe Powiatowi 
oraz gospodarstwa domowe bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy. 

5. Po dostarczeniu sprzętu przez Wykonawcę do miejsc wskazanych przez Zamawiającego, 
osoby wskazane przez Zamawiającego dokonają odbioru ilościowego sprzętu, a po jego 
uruchomieniu przez Wykonawcę dokonają jego odbioru jakościowego potwierdzonego 
stosownym protokołem pod warunkiem, że przygotowany, dostarczony i uruchomiony sprzęt 
będzie zgodny z wymaganiami wynikającymi z umowy. 

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca nie uruchomił 
dostarczonego sprzętu lub dostarczył sprzęt przygotowany niezgodnie z wymaganiami 
opisanymi w załącznikach nr 1 i 2 do siwz lub z parametrami wynikającymi z oferty lub, że 
sprzęt jest niekompletny lub posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia, Zamawiający odmówi 
jego odbioru, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru, a następnie 
wezwie Wykonawcę do ponownego przygotowania, dostarczenia i uruchomienia sprzętu 
zgodnego z warunkami umowy, kompletnego i wolnego od wad wyznaczając mu w tym celu 
nowy termin, nie dłuższy jednak niż 7 dni. Procedura czynności odbioru w tym przypadku 
zostanie powtórzona. 

7. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze jakościowym wad w dostarczonym sprzęcie 
Zamawiający nie dokona odbioru sprzętu oraz sporządzi protokół zawierający przyczyny 
odmowy odbioru, a następnie wezwie Wykonawcę do usunięcia wad w dostarczonym 
sprzęcie. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wymiany sprzętu na wolny od 
wad najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego. 

8. Odbiór sprzętu będącego przedmiotem umowy nastąpi z udziałem upoważnionych 
przedstawicieli stron w formie protokolarnej w postaci protokołu końcowego sporządzonego 
na podstawie kompletu protokołów odbioru ilościowego i jakościowego. Protokół końcowy 
zostanie sporządzony w siedzibie Zamawiającego w dniu spisania ostatniego z protokołów 
jakościowych. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy termin sporządzenia protokołu 
końcowego może zostać przesunięty na następny dzień roboczy (z wyjątkiem sobót). 

9. W przypadku obiektywnej niemożliwości dostarczenia przez Wykonawcę sprzętu 
wskazanego w ofercie z powodu braku jego dostępności na rynku, co zostanie potwierdzone 
przez jego producenta, dopuszczalne jest dostarczenie przez Wykonawcę sprzętu o 
parametrach technicznych nie gorszych i cenie nie wyższej niż wynikające z oferty. W takim 
przypadku Wykonawca obowiązany jest uprzednio każdorazowo przedłożyć Zamawiającemu 
stosowne dokumenty, (oświadczenie producenta, opinia o nie gorszych parametrach 
technicznych sprzętu zamiennego niż zaoferowany w ofercie). Zmiana zaoferowanego 
sprzętu wymaga zgody Zamawiającego, którą Zamawiający udzieli niezwłocznie gdy otrzyma 
wymagane dokumenty. Zamawiający nie może wyrazić zgody na zamianę sprzętu, jeżeli 
parametry techniczne zaoferowanego sprzętu zamiennego będą gorsze niż sprzętu 
wynikającego z oferty, w szczególności parametry zamiennego sprzętu będą gorsze 
(słabsze) niż wynikające z warunków określonych przez Zamawiającego w Opisie 
Zamówienia. 

10. Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia lub zagubienia sprzętu do momentu jego 
przekazania Zamawiającemu i podpisania odbioru protokołu częściowego. 

11. Miejscem dostawy i sprawdzenia sprzętu komputerowego będzie miejsce jego ostatecznego 
przeznaczenia tj.: 

1) siedziby 40 gospodarstw domowych uczestniczących w projekcie na terenie Powiatu 
Szydłowieckiego; 

2) siedziby jednostek podległych Zamawiającemu: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. 
Sienkiewicza w Szydłowcu, ul. Zamkowa 1, 26-500 Szydłowiec i Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu, ul. Kościuszki 39,        
26-500 Szydłowiec.  

12. Odbiór przedmiotu zamówienia może odbywać się w częściach. 
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13. Na podstawie protokołów częściowych, po całkowitym dostarczeniu sprzętu komputerowego 
wraz z oprogramowaniem zostanie podpisany protokół końcowy. 

14. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
następujące dokumenty w języku polskim, o ile zostały wydane przez ich producenta: 

1) karty gwarancyjne, 
2) instrukcje użytkownika, 
3) inne niezbędne dokumenty. 
Dokumenty zostaną przekazane w oryginale dla Zamawiającego i kserokopii dla jednostek 
podległych i gospodarstw domowych. 
 

§ 4 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 5 letniej gwarancji jakości na dostarczony sprzęt. Bieg 

terminu gwarancji rozpoczyna się z chwilą podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę 
protokołu końcowego. 

2. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji sprzętu usterki i wady 
oraz uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją ich użytkowania. 

3. Naprawy gwarancyjne będą wykonywane przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami 
załącznika nr 1 i 2 do SIWZ. Zgłoszenia awarii, usterki lub wady będą przekazywane przez 
Zamawiającego telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faksem. Po zawarciu umowy 
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni, podać numer 
telefonu, faksu i e-maila, na które można będzie zgłaszać awarie, usterki lub wady. 
Czynności związane z usunięciem awarii, usterek lub wad winny być podjęte przez 
Wykonawcę w terminie 24 godzin od jej zgłoszenia. 

4. W przypadku awarii, usterek lub wad dysków twardych pozostają one własnością 
Zamawiającego - dotyczy serwerów na sale komputerowe dla jednostek podległych. 

5. W przypadku awarii, usterki lub wady wykluczającej jej usunięcie zgodnie z wymaganiami 
załącznika nr 1 i 2 do SIWZ Wykonawca w ciągu 24 godzin dostarczy nieodpłatnie na czas 
naprawy sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach technicznych i użytkowych. 

6. Okres naprawy nie może przekroczyć 2 tygodni. 
7. Czasu naprawy nie wlicza się do okresu gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji wydłuża się 

o czas trwania naprawy. Okres gwarancji liczy się odrębnie dla każdego egzemplarza 
sprzętu. 

8. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 
dostawy, wynikające z Kodeksu Cywilnego zostaje rozszerzona na okres udzielonej 
gwarancji jakości (5 lat). Okres rękojmi za wady biegnie równolegle z okresem udzielonej 
gwarancji jakości i wygasa wraz z upływem okresu gwarancji jakości. Roszczenia z tytułu 
rękojmi za wady lub/i gwarancji jakości mogą być dochodzone także po upływie terminu 
udzielonej gwarancji jakości jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady lub/i 
usterki w okresie objętym gwarancją jakości. 

9.  W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo do: 
1) powierzania urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia Beneficjentom ostatecznym, 

celem ich użytkowania; 
2) instalowania aktualizacji sterowników, sieci internetowej, korzystania z przenośnych dysków 

i kart oraz innych urządzeń – nośników pamięci. 
 

§ 5 
1. Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy Dostawa sprzętu komputerowego z 

oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi w ramach realizacji projektu 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Szydłowieckim” wynagrodzenie 
ogółem w wysoko ści ……………………… złotych netto (słowie: ………..……… złotyc h) 
plus obowi ązujący podatek VAT (…………….…%) tj. brutto ………………………… 
złotych (słowie: ………………………………………………………………… złotych) z czego:  
Za zakup zestawów komputerowych z monitorem i oprogramowaniem dla gospodarstw 
domowych ………………………………………………………..……………… 

złotych netto plus podatek VAT ( …………….…%) tj. brutto: ………………..……. złotych;  
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1) Za zakup zestawów komputerowych z monitorem i oprogramowaniem na sale 
komputerowe dla jednostek podległych ……………………………..……………… złotych 
netto plus podatek VAT ( …………….…%) tj. brutto: ………………..……. złotych; 

2) Za zakup drukarek dla gospodarstw domowych ……………………………..…………… 
złotych netto plus podatek VAT ( …………….…%) tj. brutto: ………………..……. złotych;  

3) Za zakup drukarek dla jednostek podległych na sale komputerowe 
………..…………………………………………………………………………………………… 
złotych netto plus podatek VAT ( …………….…%) tj. brutto: ………………..……. złotych;  

4) Za dodatkowe urządzenia dla osób niepełnosprawnych  klawiatura zoom text  
………………………………………………………....…………złotych netto plus podatek 
VAT ( …………….…%) tj. brutto: ………………..……. złotych;  

5) Za dodatkowe urządzenia dla osób niepełnosprawnych  myszka dla osób nie umiejących 
obsługiwać zwykłej myszy- big track ……………………..…………… 
złotych netto plus podatek VAT ( …………….…%) tj. brutto: ………………..……. złotych; 

6) Za zakup serwerów na sale komputerowe dla jednostek podległych 
……………...............…….. złotych netto plus podatek VAT ( …………….…%) tj. brutto: 
………………..……. złotych; 

7) Za Zakup programu do zdalnej kontroli komputerów ……………...............…….. złotych 
netto plus podatek VAT ( …………….…%) tj. brutto: ………………..……. złotych; 

 
§ 6 

Płatności za produkty i usługi wymienione w § 5 nastąpią w ciągu 30 dni od dnia doręczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur VAT. Warunkiem koniecznym, uprawniającym 
Wykonawcę do wystawienia faktury VAT jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru 
bez uwag. 

§ 7 
1. Odpowiedzialnym za realizację zamówienia po stronie Wykonawcy będzie :……………… 
2. Odpowiedzialnym za realizację zamówienia pod stronie Zamawiającego będzie:………… 
 

§ 8 
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % wartości 

Umowy tj. w wysokości ........................ złotych (słownie: ........................................ złotych). 
2. Całość zabezpieczenia tj. ............................................... złotych została wniesiona przez 

Wykonawcę przed podpisaniem Umowy w formie ........................................................ 
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 

3. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy, w trybie określonym w art. 149 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nie stanowi 
zmiany treści Umowy. 

4. Zwrot wniesionego zabezpieczenia:  
a) 70 % wartości zabezpieczenia, tj. kwota .............................. złotych, gwarantująca należyte 

wykonanie przedmiotu Umowy, zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po zakończeniu odbioru 
końcowego robót i stwierdzeniu przez Zamawiającego wykonanie ich w sposób należyty, 
bez jakichkolwiek wad i usterek, które stanowiłyby podstawę roszczeń Zamawiającego w 
stosunku do Wykonawcy. 

b) 30 % wartości zabezpieczenia tj. kwota ................................... złotych zabezpieczająca 
roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady zwrócona zostanie nie później niż 
wciągu 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  

5. Jeżeli Wykonawca, który wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie 
niepieniężnej, a nie wniósł najpóźniej do upływu terminu, o którym mowa w ust. 4 lit. a) 
zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady (kwota, o której mowa w ust. 4 lit. b) Zamawiający 
dokona na poczet niniejszego zabezpieczenia potrącenia wymaganej kwoty pieniężnej 
z kwoty wynagrodzenia wynikającej z przedłożonej przez Wykonawcę faktury. 

6. W przypadku powstania po stronie Zamawiającego roszczeń w stosunku do Wykonawcy 
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z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu Umowy oraz uchylania się Wykonawcy od 
zadośćuczynienia tym roszczeniom, kwota zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 
wraz z powstałymi odsetkami zostanie, w części koniecznej, przeznaczona zgodnie z umową 
do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub udzielonej gwarancji jakości.  

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu gwarancji 
jakości lub rękojmi za wady. Niedopuszczalne jest ograniczenie odpowiedzialności 
Wykonawcy do wysokości kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

 
§ 9 

Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać je 
będzie odszkodowanie w formie kar umownych z następujących tytułów oraz w następujących 
wysokościach : 
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 
1) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 

10% wynagrodzenia umownego; 
2) za każdy dzień opóźnienia w dostawie sprzętu stanowiącego przedmiot umowy w wysokości 

0,1%  wartości umowy brutto. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku: 
1) Odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego; 
2) Za każdy dzień zwłoki w przeprowadzeniu odbioru prawidłowo wykonanej dostawy sprzętu 

zgodnego z wymaganiami SIWZ w wysokości 0,1% wartości umowy brutto. 
 

§ 10 
1. W razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć z chwilą zawarcia umowy 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  
o powyższych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. Wykonawca nie może dochodzić od 
Zamawiającego jakiegokolwiek odszkodowania ponad kwotę, o której mowa w zdaniu 
poprzednim. 

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, 
Zamawiający może od umowy odstąpić w całości lub części po uprzednim wezwaniu 
Wykonawcy do należytego wykonania umowy i wyznaczeniu w tym celu dodatkowego 
terminu, jednakże nie dłuższego niż 7 (siedem) dni, z zastrzeżeniem odstąpienia od umowy 
w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części w trybie natychmiastowym (bez 
potrzeby wyznaczania dodatkowego terminu) w razie opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu 
przedmiotu umowy przekraczającego 15 dni w stosunku do terminu wynikającego z umowy. 

5. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w całości lub części w trybie natychmiastowym 
w przypadku gdy: 

1) otwarte zostało postępowanie likwidacyjne Wykonawcy 
2) Wykonawca popadł w stan upadłości 
3) Wykonawca został wykreślony z właściwej ewidencji lub rejestru, 
4) dokonano zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym wykonanie umowy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić pisemnie Zamawiającego 
o zaistnieniu zdarzeń, o których mowa w ust. 5. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy w całości lub części, Wykonawca sporządzi przy udziale 
Zamawiającego protokół zaawansowania realizacji umowy według stanu na dzień 
odstąpienia od umowy. Wykonawca ma obowiązek przy podpisaniu protokołu 
zaawansowanie realizacji umowy przekazać Zamawiającemu wykonaną cześć przedmiotu 
umowy. 

8. Wynagrodzenie za wykonaną cześć przedmiotu umowy, zostanie obliczone w oparciu o 
protokół zaawansowania realizacji umowy, przy czym do dnia przekazania Zamawiającemu 



                     

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie 

innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”.  
Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utratę, uszkodzenie lub inne zmniejszenie 
użyteczności i wartości wykonanego przedmiotu umowy. 

9. Odstąpienie od umowy nie ogranicza w żaden sposób uprawnienia Zamawiającego do 
dochodzenia kar umownych. 

 
 

§ 11 
Prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem 
przelewu ani cesji.  
 

§ 12 
1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy 

pisemnej, w postaci aneksu do umowy, zaakceptowanej przez obie strony. 
3. Ewentualne spory powstałe przy wykonywaniu niniejszej umowy strony umowy zgodnie 

poddają rozstrzygnięciu sądowi właściwemu według siedziby Zamawiającego. 
4. Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz 

z załącznikami 
§ 13 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:                                                                                      WYKONAWCA: 
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