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                                                                                                                                                    ZAŁĄCZINIK  nr II.6 
 
 

 
                                                  UMOWA  Nr    ...../2014                             

                                                                                                                     

 zawarta w dniu .... 2014  r. w Baboszewie , pomiędzy: Gminą Baboszewo z siedzibą                             
w Baboszewie, ul. Warszawska 9 A, NIP 567-179-04-40;  REGON 13037854 
 reprezentowaną przez Wójta Gminy Baboszewo  - ........................................................  
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – .......................................................................................................................... 

- zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM,  
a ......................................................................................................................................, 
 NIP............................... , REGON ...................,  wpis do Krajowego Rejestru Sądowego       
 (Ewidencji działalności gospodarczej) Nr .......................  dnia ...........................................  
reprezentowaną przez   ..................................... – ....................................................... 
  - zwanym  w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ , 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne  zgodnie z procedurą 
przetargu nieograniczonego ZP.271.6.2014  z dnia ……… 2014 r. została zawarta umowa                        
o następującej treści: 

                                                                  § 1 
        

                                                            Przedmiot umowy 

1.Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 80 gospodarstw domowych z terenu Gminy 
Baboszewo będących Beneficjentami ostatecznymi projektu  „Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu w  Gminie Baboszewo” POIGG.08.03.00-13-304/13, współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8.”Społeczeństwo informacyjne – 
zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
2007-2013.” 
 

      

2. Szczegółowy zakres  usług  wyszczególniony został w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz ofercie Wykonawcy. Dokumenty te stanowią integralną część Umowy. 
3.Realizacja  prac instalacyjnych oraz usług prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, normami oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą 
jakością i właściwą organizacją. 
 
                                                               § 2 
                                                          Terminy  

 
1. Świadczenie usługi dostępu do  Internetu w 80 gospodarstwach domowych:                               
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 a)przez okres 6 miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu odbioru dostawy i montażu 
urządzeń oraz uruchomienia usługi, jednak nie później niż od dnia 24 czerwca 2014r.  
b)świadczenie usługi dostępu do Internetu  od dnia następnego po zakończeniu świadczenia 
usługi, o której mowa w pkt.1a do dnia 31 grudnia 2019 roku. 
 
2. Świadczenia usługi dostępu do Internetu 24 godz. na dobę przez 7 dni w tygodniu. 

 
                                                         § 3 
                                   Odbiór przedmiotu zamówienia 
1. Odbiór przedmiotu zamówienia obejmuje: 
1) Odbiór ilościowy - sprawdzenie  zainstalowanie Internetu w 80 gospodarstwach domowych.              
     
2) Odbiór jakościowy – sprawdzenie czy zainstalowany sprzęt  i usługa dostępu do Internetu  jest 
zgodna  opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku II.2 do SIWZ  
 
3) W przypadku niezgodności w protokole odbioru ilościowego lub  jakościowego Wykonawca            
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zobowiązany jest do ich usunięcia z 
zastosowaniem kar umownych o których mowa w § 10 umowy. 
 
2. Zamawiający jest zobowiązany dokonać odbioru ilościowego i jakościowego w terminie 7 dni 
roboczych liczonych od dnia zgłoszenia przez  Wykonawcę gotowości do odbioru. 
3. Podstawą odbioru przedmiotu umowy jest końcowy protokół zdawczo-odbiorczy podpisany 
bez zastrzeżeń.  
Przed sporządzeniem końcowego odbioru Wykonawca dostarczy Zamawiającemu  podpisane 
przez Beneficjenta i zatwierdzone przez Zamawiającego protokoły odbioru zainstalowanego 
internetu we wskazanych 80 gospodarstwach domowych .W protokole sporządzonym u 
Beneficjenta  winny być zawarte zostaną informacje  między innymi o lokalizacji instalacji 
internetu, zainstalowanym sprzęcie, informacje o jakości łącza, dane dostępowe do usługi. 
 
4.Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 

a)  jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
b)  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z 

przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania  przedmiotu 
umowy po raz drugi. 

5.Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy 
odbiorze wad i usterek. 
6. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 
żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio dostaw lub usług jako 
wadliwych. 
7.Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 
czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy 
zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad. 
 
8.Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy uznaje 
się datę odbioru, stwierdzoną w  końcowym protokole odbioru.  
9.Wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu  
niezbędnymi dokumentami takimi jak:  gwarancje i inne o których mowa w ust.3 
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§ 4 
Osoby funkcyjne 

 
 1. Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do uzgodnienia dostawy oraz 

podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego są: 

 Pani Marta Dygan tel. 23 6611091 w. 24 
 Pan Robert Krysiak tel. 236611091 w. 29 

 

2. Wykonawca ustanawia koordynatora dostaw w osobie 
            …………………………………….,  telefon: ........................ 

 
                                                                    § 5 
                                               Wynagrodzenie ryczałtowe 

1. CENA OFERTY  
Netto:   ………….. zł  
 (Słownie:………………………………………………………………………………......................... 
 ......................................................................................................................................................) 
Podatek VAT(23%) ……………… zł 
BRUTTO:…………….. 
(Słownie:………………………………………………………………………………...............................
................................................................................................................... 
  w tym: 
1) Koszt instalacji Internetu wraz opłatą aktywacyjną dla 80 gospodarstw domowych    
       NETTO     ……………………….. zł 
       Podatek VAT …………………… zł 
       BRUTTO   …………………..……zł 
       Słownie:  ………………………………………………………………………………… 
      
                                                 

1) Koszt świadczenia usługi dostępu do Internetu dla 80 gospodarstw przez okres 6 miesięcy od daty 
podpisania końcowego protokołu odbioru dostawy i montażu urządzeń oraz uruchomienia usługi, 
jednak nie później niż od dnia 24 czerwca 2014. 

                                                  
       NETTO     ……………………….. zł 
       Podatek VAT …………………… zł 
       BRUTTO   …………………..……zł 
       Słownie:  ………………………………………………………………………………… 
      

       
       MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ ABONAMENTU 
       NETTO     ……………………….. zł 
       Podatek VAT …………………… zł 
       BRUTTO   …………………..……zł 
       Słownie:  ………………………………………………………………………………… 
 

2) Koszt świadczenia usługi dostępu do Internetu dla 80 gospodarstw  od dnia następnego po 
zakończeniu  świadczenia usługi, o której mowa w pkt.2 do dnia 31 grudnia 2019 roku. 

        

       NETTO     ……………………….. zł 
       Podatek VAT …………………… zł 
       BRUTTO   …………………..……zł 
       Słownie:  ………………………………………………………………………………… 
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       MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ ABONAMENTU 
       NETTO     ……………………….. zł 
       Podatek VAT …………………… zł 
       BRUTTO   …………………..……zł 
       Słownie:  ………………………………………………………………………………… 
   

2. Kwota określona w ust.1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją  przedmiotu 
zamówienia.  Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu 
umowy nie może być podstawą do żądania podwyższenia  wynagrodzenia ryczałtowego 
określonego w ust.1 niniejszego paragrafu.             

 

§ 6 
Warunki płatności 

1.  Zamawiający nie udziela Wykonawcy zaliczki na wykonanie zamówienia.  
2.  Zamawiający zrealizuje płatność po otrzymaniu faktury i protokołu odbioru wykonanych dostaw 

zgodnie z § 3 niniejszej umowy. 
3.  Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w  

następujących terminach: 
a) Zamawiający zrealizuje jednorazową płatność wynagrodzenia wymienionego §5 ust.1 pkt 1 
(za instalację wraz z opłatą aktywacyjną Internetu w 80 gospodarstwach domowych) -                         
w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu odbioru 
wykonanych usług zgodnie z § 3 niniejszej umowy. 
b)Zamawiający zrealizuje płatności  wynagrodzenia wymienionego §5 ust.1 pkt.1 i pkt.2 
  w miesięcznych ratach w postaci abonamentu - w terminie 14 dni od otrzymania faktury.    

      Wykonawca wystawia faktury z góry do 10 dnia okresu rozliczeniowego. 
      - pierwszy okres rozliczeniowy  jest liczony od  dnia  podpisania końcowego  
        protokołu odbioru dostawy i montażu urządzeń oraz uruchomienia usługi – do dnia  
       poprzedzającego upływ jednego miesiąca. Na przykład, gdy końcowy protokół zostanie  
       podpisany w dniu 24  czerwca 2014,  to okres rozliczeniowy liczony jest od 24 czerwca   
       2014 r. do 23 lipca 2014. Ten sposób rozliczania obowiązywać będzie przez pierwszych 6  
       miesięcy. 
       W następnym okresie Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą może ustalić inne okresy  
       rozliczeniowe np. miesiące kalendarzowe,  z końcową datą świadczenia usługi do                            
       31 grudnia 2019 r.  
         
4.  Zamawiający zastrzega, że nie będzie honorował umów, przenoszących wierzytelność (tj. 

wynagrodzenie przewidziane dla wykonawcy za wykonane dostawy będące przedmiotem 
niniejszej umowy) na osobę trzecią – na podstawie umowy cesji wierzytelności zawartej 
pomiędzy cedentem (strona zbywająca wierzytelność) i cesjonariuszem (strona nabywająca 
wierzytelność),  które będą zawierane bez jego zgody. 

5.  Zamawiający może dokonać  przeniesienia wierzytelności tylko na nabywcę zgodnie                      
z potwierdzonym tytułem egzekucyjnym (np. wyrok, nakaz zapłaty), po wykazaniu prawa do tej 
wierzytelności dokumentem urzędowym. 

                                               
§ 7 

Obowiązki Wykonawcy  
 

1. Dostarczenie wraz z przedmiotem umowy: 
- kart gwarancyjnych zawierających typ i numer seryjny urządzeń zastosowanych przy 
instalacji Internetu, oraz terminy gwarancji (jeśli producenci  nie wystawiają takich kart 
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pisemnej gwarancji udzieli Wykonawca),  
 

2.  Wykonawca zobowiązany jest na min. 3 dni wcześniej  poinformować Zamawiającego 
     o  wyznaczonych terminach instalacji Internetu w gospodarstwach domowych. 
3. Wykonawca powinien zapewnić dostępność usługi w miesiącu na poziomie min.99%.                      

W przypadku braku dostępności usługi, przez okres dłuższy niż wyznaczony czas naprawy, 
wynagrodzenie miesięczne ulega obniżeniu za okres niedostępności usługi proporcjonalnie do 
czasu niedostępności. Kwota, o której mowa, powinna być odliczona od płatności za m-c 
kolejny. 

4. Wykonawca dostarcza usługę do wskazanej lokalizacji, instaluje wszelkie niezbędne 
urządzenia, konfiguruje dostęp do Internetu. Po poprawnym podłączeniu usługi Wykonawca 
zobowiązany jest sporządzić protokół, w którym zawarte zostaną informacje min. o lokalizacji, 
w której dokonano instalacji, o zainstalowanym sprzęcie ( nr seryjne), informacje o jakości 
łącza, dane dostępowe do usługi. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, przenieść usługę dostępu do Internetu we wskazaną przez 
Zamawiającego lokalizację położoną w granicach administracyjnych Gminy Baboszewo, w 
pierwszej kolejności z listy rezerwowej Beneficjentów ostatecznych oraz ewentualnych 
Beneficjentów wyłonionych po wyczerpaniu listy rezerwowej. W przypadku lokalizacji, które nie 
są wskazane na liście Beneficjentów ostatecznych oraz na liście rezerwowej, przeniesienie 
będzie następowało przy założeniach, że Wykonawca potwierdzi możliwości techniczne 
świadczenia usługi zgodnie z ww. parametrami technicznymi.  Czynność ta zostanie 
wykonana bezpłatnie  (w ilości do 10% listy podstawowej BO) w ciągu 7 dni kalendarzowych 
od dnia zgłoszenia. 

6. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco monitorować jakość usługi oraz aktywność 
komputerów w sieci (tzn. informacje, czy komputer logował się do sieci i korzystał z Internetu 
w danym okresie rozliczeniowym). 

7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu raz w miesiącu (za dany okres 
rozliczeniowy) raporty z aktywności komputerów w sieci oraz informacje o jakości łącza – 
Zamawiający dopuszcza przesłanie raportów w wersji elektronicznej, na adres  
e-mail: poig8.3@gminababoszewo.pl 
 

§ 8 
Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy szczegółowy wykaz   
Beneficjentów projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo „ 
 z imieniem i nazwiskiem i adresem. 
 
1. Kontrola realizacji przedmiotu zamówienia pod jakościowym (wyrywkowe sprawdzenie    

wymaganego minimalnego transferu do komputera użytkownika)   i terminowości wykonania 
zamówienia. 

3. Dokonanie odbioru wykonanych dostaw na zasadach określonych w § 3 niniejszej  
    umowy.  
 

§ 9 
 Gwarancja i rękojmia  

 1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy zostanie 
rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji. 

 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dotrzymanie przedstawionych w ofercie 
parametrów technicznych przedmiotu umowy oraz gwarantuje, że urządzenia do świadczenia 
usługi dostępu do Internetu będą funkcjonować sprawnie, fabrycznie nowe. 
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 3. Wykonawca udziela do 31 grudnia 2019 roku na dostarczone niezbędne urządzenia do 
świadczenia usługi dostępu do Internetu  

 4. Gwarancja producenta udzielana jest niezależnie od gwarancji Wykonawcy. Okres gwarancji 
jakości udzielonej przez producenta sprzętu potwierdzają załączone przez Wykonawcę 
dokumenty gwarancji jakości (karty gwarancyjne). 

 5. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia 
i złożeniu przez Wykonawcę faktury, przy czym początkiem biegu tego terminu jest data 
wystawienia faktury. 

 6. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się dokonywać bezpłatnie napraw 
przedmiotu umowy. Gwarancja obejmuje części i robociznę. 

 7. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu używania sprzętu bądź w serwisie, 
wszelkie koszty związane z dostarczeniem sprzętu do serwisanta ponosi Wykonawca. 

 8. Wymagane jest, aby serwis gwarancyjny minimum w okresie gwarancji producenta był 
realizowany przez producentów przedmiotu umowy lub podmiot autoryzowany przez 
producenta. Serwis musi być realizowany na terytorium Polski. 

 9. Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji: usunięcie awarii bez konieczności dojazdu do 
klienta, w sposób zdalny max. 8 godzin, w przypadku braku możliwości usunięcia wady lub 
usterki w sposób zdalny, ich usunięcie musi nastąpić w ciągu 72 godzin od momentu 
zgłoszenia awarii telefonicznie lub e-mail. 

 10. Wykonawca wskaże numer telefonu, faksu oraz adres e-mail, pod który zamawiający może 
zgłaszać awarie sprzętu oraz zapewni możliwość zgłaszania w dni robocze w godzinach co 
najmniej 8:00-16:00. 

 11. W przypadku, gdy usunięcie awarii i naprawa nie zostaną dokonane w terminie, o którym 
mowa ust.9 , Wykonawca  najpóźniej po upływie 72 godziny od zgłoszenia awarii,  dostarczy 
na czas naprawy niewadliwy sprzęt zastępczy do odbioru Internetu  o parametrach nie 
gorszych, jak sprzęt uszkodzony. Całkowity termin naprawy nie może przekroczyć 7 dni 
roboczych. 

 12. W przypadku: 
 a) niewykonania naprawy w terminie do 7 dni roboczych  od dnia zgłoszenia lub 

wystąpienia kolejnej awarii, wady lub usterki sprzętu, po wykonaniu 2 napraw 
gwarancyjnych danego sprzętu, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje 
się do wymiany sprzętu, w którym ujawniły się wady, na nowy, wolny od wad,                     
w terminie do 3 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego takiego żądania. 

 b) stwierdzenia wady uniemożliwiającej prawidłowe użytkowanie sprzętu w okresie 
gwarancji, Wykonawca gwarantuje wymianę wadliwego przedmiotu umowy na wolny 
od wad, o takich samych funkcjach użytkowych. 

 c)  13. Odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie transportu i rozładunku, montażu,   
instalacji  i uruchomienia urządzeń  do świadczenia usługi dostępu do Internetu ponosi 
Wykonawca. 

13. Czasu naprawy nie wlicza się do okresu gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji wydłuża się  
       o czas trwania naprawy.  
 
14.Sprzęt dostarczany w ramach zamówienia pozostaje własnością Zamawiającego po 
zakończeniu świadczenia usługi dostępu do Internetu. 
 
                                                                       § 10 

Kary umowne   
 1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu: 

1) za odstąpienie od umowy  z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca           
w wysokości 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy. 
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2) każdy dzień zwłoki, jeśli zakończenie dostaw i instalacji  jest późniejsze niż wymagany 
termin ukończenia w wysokości 0,1% całkowitej wartości, jednakże nie więcej niż 20% 
wartości zamówienia. 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2 % wartości 
przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia następnego                    
po wyznaczonym na usunięcie wad. 

4) Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.  
5) Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych                                 

z tym kosztów. 
           6) za opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań z tytułu gwarancji lub rękojmi w wysokości            
               2 % wartości ceny jednostkowej brutto elementu przedmiotu zamówienia określonego         
               w Wykazie sprzętu i oprogramowania stanowiącego załącznik do oferty Wykonawcy za  
               każdy dzień opóźnienia liczony od dnia następnego przypadającego po dniu, w którym  
               zobowiązanie miało zostać wykonane. 
 

       8)Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na  
    zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przewyższa wartość zastrzeżonych        
     powyżej kar umownych. 

           9) W przypadku naliczenia kary umownej określonej w ust. 1  Wykonawca wyraża zgodę  
               na potrącenie jej z kwoty wynagrodzenia za przedmiot umowy określonej w § 5 Umowy. 
 
8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

 a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, 
z wyjątkiem wystąpienia sytuacji przewidzianej w art. 145 Prawo zamówień 
publicznych, 

 b) za każdy dzień zwłoki w płatności odebranych usług  w wysokości 0,1% 
zafakturowanej wartości. 

 
§ 11 

Zmiana postanowień umowy 

 Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej 
Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy za 
wyjątkiem zmian, których możliwość dokonania Zamawiający przewidział w ogłoszeniu 
o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej 
zamiany. 

 Warunki zmiany umowy w  § 2 tj. dotyczącej terminu wykonania  usług:  
a) Wystąpienie okoliczności niezależnych od Wykonawcy (przy zachowaniu przez niego     
     należytej staranności) skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji  
     przedmiotu zamówienia. 
b) Wstrzymania przez Zamawiającego wykonywania instalacji Internetu w gospodarstwach 

domowych  z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.   

3. Podstawą do stosownego przedłużenia w wyżej wymienionych przypadkach terminu 
wykonania usług będzie pisemny wniosek Wykonawcy wraz z udokumentowanym podjęciem 
działań przez Wykonawcę, mających na celu realizację usług w terminie  i określeniem przyczyny 
i rozmiaru opóźnienia.  

Termin zrealizowania zamówienia może zostać przedłużony stosownie do okresu zaistniałego 
opóźnienia w sytuacjach zmiany warunków realizacji zamówienia, niezależnej od Wykonawcy.  

9. Zmiana terminu realizacji zamówienia wymaga sporządzenia aneksu do umowy zgodnie 
podpisanego przez obie strony. 
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5.Ponadto, dopuszcza się możliwość dokonania nieistotnych  zmian umowy w stosunku do treści 
wybranej oferty, po uprzednim pisemnym poinformowaniu  Stron umowy   - bez obowiązku 
sporządzania aneksu do umowy: 

 zmiana osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia wymiennych w § 4 Umowy po 
wyrażeniu pisemnej zgody Stron umowy 

-    zmiana adresu Wykonawcy, 

-    zmiana podwykonawcy 

-    zmiana odbiorców usługi dostępu do Internetu wymienionych  w załączniku Nr I.1 i I.2 do  

     umowy. 

6.Zmiany umowy określone w niniejszym paragrafie  nie będą skutkować zmianą 
wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji umowy ani naliczeniem kar 
umownych, bądź odsetek ustawowych za zwłokę dla którejkolwiek ze Stron.  

 
§ 12 

Odstąpienie od umowy  
 

 1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje 
prawo odstąpienia od Umowy w podanych niżej przypadkach. 

 2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy: 
 a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 
np. wstrzymanie przez Władzę Wdrażającą finansowania projektu. Odstąpienie od Umowy 
w tym przypadku może nastąpić w terminie  30 dni  od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach, 

 b) Wykonawca w ciągu 30 dni od podpisania umowy nie rozpoczął dostaw bez 
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego 
złożonego na piśmie, 

 c) Wykonawca przerwał realizację dostaw i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc. 
 d) Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być 
przekazane Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstąpienia. 

 3. W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki: 
 a) W terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji zrealizowanych dostaw 
według stanu na dzień odstąpienia. 

 
§ 13 

Spory i reklamacje 
1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie dostaw w sprawie zamówienia 

publicznego Strony są zobowiązane przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania 
reklamacyjnego. 

2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia. 
3. Strony mają obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia                        

w terminie 14  dni od daty jego otrzymania.  
4. W razie odmowy  uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie                

w terminie, o którym mowa w ust. 3,  Strony są uprawnione j do wystąpienia na drogę 
sądową. 

5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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§ 14 

Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy o zamówieniach 

publicznych, Kodeksu Cywilnego, prawa budowlanego oraz w sprawach procesowych 
przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego. 

2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest właściwy 
dla Zamawiającego Sąd Powszechny. 

3. Umowę niniejszą sporządza się w  czterech   egzemplarzach, w tym: trzy  egzemplarze dla 
Zamawiającego, jeden  egzemplarz dla Wykonawcy. 

                                                           
§ 15 

Załączniki 
Wykaz załączników do Umowy: 

1) Wykaz odbiorców sprzętu komputerowego  
(Uwaga! Wykaz zostanie przekazany w dniu podpisania Umowy)  

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
3) Oferta wraz za łącznikiem Nr I. 

 
ZAMAWIAJĄCY:                               WYKONAWCA: 
 
UWAGA! 
Zaakceptowany formularz  umowy proszę załączyć do oferty.                                                              


