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Załącznik Nr 4 projekt Umowy

UMOWA Nr …../KIS/2021

zawarta w dniu …… grudnia 2021 r. w Hajnówce, pomiędzy:
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Hajnówce z siedzibą: 17-200 
Hajnówka, ul. 11 Listopada 24,
reprezentowaną przez:
Pana Mariusza Iwaniuka – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Hajnówce
zwana dalej Zamawiającym,

a

firmą ……………………………. z siedzibą w 
……………………...ul……………………………………...,

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

reprezentowaną przez:

Pana/Panią…………………………………………………………..- właściciel

zwanym dalej Wykonawcą, w rezultacie przeprowadzonego zapytania cenowego 
dla zamówienia na zadanie: „zakup i dostawę 5 laptopów do kawiarenki 
klubowej w Klubie Integracji Społecznej „Kurnik” w związku z realizacją 
projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020 „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” numer projektu: 
RPPD.09.01.00-20-0548/20
została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup i dostawa sprzętu: 5 szt. 
laptopów wraz z oprogramowaniem , zgodnie z ofertą wykonawcy 
…………………………………………………... oraz przedstawioną charakterystyką 
oferowanego sprzętu w ofercie.

2. Zamówienie jest realizowane w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Hajnówce projektu w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 „Klub Integracji 
Społecznej „Kurnik”” numer projektu: RPPD.09.01.00-20-0548/20

3.  Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy samodzielnie bez korzystania z 
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podwykonawców.
§ 2

Termin realizacji umowy i warunki dostawy sprzętu

1. Wykonawca  zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy objętego 
zamówieniem w terminie do ………………….. r., zgodnie ze złożoną ofertą.

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu sprzęt fabrycznie 
nowy, tzn. , że żadna cześć składająca się na dany artykuł nie może być 
wcześniej używana. Data wprowadzenia po raz pierwszy na rynek nie 
wcześniej niż 01 stycznia 2018 r., bez wad, z dokumentacją techniczną i wolny 
od roszczeń osób trzecich. Musi posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, 
świadectwa jakości lub inne dokumenty dopuszczające do użytku oraz być 
zgodny ze opisem zamówienia. Wykonawca gwarantuje odpowiednią jakość 
rzeczy stanowiących przedmiot umowy.

3. Strony zobowiązują się dokonać sprawdzenia Towaru, co będzie polegało na 
upewnieniu się, że jest on wolny od wad fizycznych, a w szczególności, że 
odpowiada opisowi zawartemu w zapytaniu ofertowym, jest zdatny do 
użytkowania.
1) W przypadku gdy sprzęt nie spełni warunków odbioru jakościowego będzie 

wymieniony przez Wykonawcę na nowy i wolny od wad, w terminie 3 dni 
roboczych.

2) Przyjęcie dostawy nie wyłącza możliwości stwierdzenia wad po dokonaniu 
odbioru lub przyjęciu dostarczonego przedmiotu zamówienia.

4. Dostawa przedmiotu umowy następować będzie, w ilości 5 szt. laptopów. 
Przy dostawie sprzętów zostanie sporządzony protokół zdawczo - 
odbiorczy, potwierdzający przyjęcie sprzętu przez Zamawiającego, podpisany 
przez uprawnionych przedstawicieli stron.

5. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić telefonicznie oraz potwierdzić na 
piśmie osobę wyznaczoną przez Zamawiającego – ………………………………... tel. 
…………………………….. o terminie dostawy z dwudniowym wyprzedzeniem.

6. Odpowiedzialność za dostarczenie przedmiotu umowy ponosi Wykonawca w 
miejsce  tj: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce, ul. 11 Listopada 
24, 17-200 Hajnówka i podanym terminie .

7. Dostawa odbywać się będzie na ryzyko i koszt Wykonawcy w godzinach 
ustalonych z przedstawicielem Zamawiającego.

§ 3

Wartość przedmiotu umowy i warunki płatności
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1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 
umowy, o którym mowa w §1 kwotę brutto: ………………………… ,00 PLN
(słownie: ….. tysięcy …… złotych 00/100),  netto:   ………………………….   ,00 
PLN 
(słownie: ……..…….. tysięcy ….      złotych 00/100) , VAT ;     ,00 PLN 
(słownie:  ………………..….. tysięcy ……………. 00/100).

2. Kwota określona w ust. 1 obejmuje dostawę, transport przedmiotu umowy, 
rozładunek.

3. Wskazana w ust. 1 wartość przedmiotu umowy wyczerpuje wszelkie 
zobowiązania Zamawiającego wynikające z niniejszej umowy.

4. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie podpisanie bez uwag 
protokołu zdawczo- odbiorczego laptopów, tzn. że nie będzie zawierał 
jakichkolwiek zapisów odnośnie wad, usterek lub niekompletności.

5. Płatność nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury.

6. Wykonawca będzie wystawiał wszelkie dokumenty - w tym faktury, w 
następujący sposób: 
a) Nabywca: Gmina Miejska Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. 
Aleksego Zina 1 , NIP: 603-00-06-341
b) Odbiorca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce, 
17-200 Hajnówka ul. 11 Listopada 24

7. Płatność będzie wykonana przez Zamawiającego przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy podany na fakturze. Za datę zapłaty Strony ustalają 
dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

8. Wykonawca oświadcza, że został dla niego wydzielony rachunek VAT na cele 
prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 4

Warunki gwarancji i serwisu

1. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu zdawczo-
odbiorczego.

2. Zgłoszenia konieczności świadczenia serwisu będą dokonywane telefonicznie 
lub mailowo pod numerem telefonu ……………………………………………….. lub 
adresem e-mail:………………………………... w dni robocze w godz. ………………, 
przy czym zgłoszenia otrzymane po godzinie 16:00 będą traktowane jako 
zgłoszenia otrzymane rano następnego dnia roboczego.

3. Usunięcie awarii – następny dzień roboczy po otrzymaniu zgłoszenia. W 
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przypadku braku możliwości naprawy w wymienionym terminie podstawienie 
sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych. 

4. Wszelkie czynności serwisowe jak i transportu, które zgodnie z instrukcją 
obsługi przypadają w okresie gwarancyjnym są nieodpłatnie wykonane przez 
Wykonawcę.

5. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi koszty napraw włączając w 
to koszt części i transportu.

6. Serwis świadczony będzie bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Hajnówce.

7. Wykonawca zobowiązuje się wymienić Zamawiającemu sprzęt na nowy o nie 
gorszych parametrach technicznych w razie, gdy sprzęt ulegnie awarii po raz 
czwarty.

§ 5

Istotne zmiany warunków umowy

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem możliwości i 
warunków dokonania zmian określonych poniżej w zakresie:
1) zmiany strony umowy tj. następstwo prawne wynikające z odrębnych 

przepisów oraz zmiana nazwy, adresu i siedziby jednej ze stron,
2) zmiany obowiązujących przepisów prawa, jeżeli konieczne będzie 

dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu prawnego,
3) zmiany wartości umowy ze względu na ustawową zmianę stawki podatku 

VAT od towarów i usług,
4) danych osobowych: przedstawicieli i osób upoważnionych, podwykonawcy 

lub innego podmiotu uczestniczącego w realizacji przedmiotu zamówienia,
5) korekty oczywistych omyłek i błędów pisarskich,
6) siła wyższa.

2. Jakiekolwiek zmiany umowy wymagają zgody obu stron oraz pod rygorem 
nieważności – zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

3.  Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 15 dni od powzięcia 
wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może 
zagrozić bezpieczeństwu publicznemu. 
W takich wypadkach Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

4. Za przypadki siły wyższej uważa się wszelkie nieznane stronom w chwili 
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zawarcia umowy zdarzenia, zaistniałe niezależnie od woli stron, na których 
zaistnienie strony nie miały żadnego wpływu. Strona powołująca się na siłę 
wyższą powinna zawiadomić niezwłocznie drugą stronę pisemnie.

5. W przedstawionym w ust. 1 pkt 6) przypadku zaistnienia siły wyższej, która 
spowoduje wystąpienie opóźnień (udokumentowanych) w dostarczeniu 
przedmiotu zamówienia, powodujących jednocześnie zmianę terminu wykonania
przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1, Strony ustalą nowe terminy, z 
tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji 
przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub opóźnień.

6. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku 
zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 3), będzie odnosić się 
wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami 
ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę 
podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do 
której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów 
i usług.

7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3), wartość wynagrodzenia 
netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na 
podstawie nowych przepisów.

§ 6

Kary umowne

1. W razie wystąpienia opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy. Wykonawca 
zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,5% 
wartości brutto wynagrodzenia za przedmiot umowy, za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia.

2. W razie wystąpienia opóźnienia w wykonaniu obowiązków wynikających z 
gwarancji określonych w § 4 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 
umowne w  wysokości 0,2% wartości brutto wynagrodzenia za przedmiot 
umowy, za każdy dzień.

3. W wypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy lub 
odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić
Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 15 % wartości brutto wynagrodzenia za przedmiot umowy.

4. Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 50 
% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3.

5. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyższającego wysokość kar umownych.
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6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z faktury 
wystawionej przez Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.

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

3. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej 
umowy będą podlegać rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego.

4. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron

Załączniki:
1. Załącznik Nr 1 – Charakterystyka oferowanego przedmiotu, 
2. Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy
3. Załącznik Nr 3 - Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zamawiający                                                                             Wykonawca

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

(pieczęć i podpis)                                                                 (pieczęć i podpis)
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