UMOWA Nr …………………….
zawarta w dniu …………………….
pomiędzy:
Powiatem Przemyskim – Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie reprezentowanym przez Panią
Jolantę Jabłońską – Dyrektora działającego na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu
Przemyskiego z siedzibą w Przemyślu, Plac Dominikański 3
NIP 795 20 68 339
zwanym dalej „Zamawiającym”

a
…… z siedzibą w ……., ul. ………, NIP (…-..-..-…) REGON (………), zarejestrowaną
w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem ……… w dniu .......... r. zwanym dalej
„Wykonawcą” reprezentowanym przez: ……………………..

W rezultacie przeprowadzonego zapytania ofertowego z zachowaniem zasady uczciwej
konkurencji i równego traktowania Wykonawców, a także zgodnie z warunkami i
procedurami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, dla zamówien o wartości równej lub niższej niż
kwota określona w art. 4 pkt. 8 PZP, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto pn.
„Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego” w ramach
projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii
COVID-19 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach
Działania 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 2020 i dokonania
przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy została zawarta umowa o następującej
treści:

§1
Przedmiot Umowy
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. „Dostawa sprzętu
komputerowego, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego”. Przedmiotem niniejszej
umowy jest dostawa 39 szt. fabrycznie nowych laptopów wraz z oprogramowaniem i
akcesoriami, 1 szt. projektora multimedialnego, 2 szt. telewizorów 55”, 2 szt. telewizorów
32”, 2 szt. drukarek wielofunkcyjnych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, zawartym
w zapytaniu ofertowym znak : S-IX.261.12.2020 z dnia 20.08.2020r. oraz ofertą
Wykonawcy, tj. integralną część umowy, przy czym strony postanawiają, iż w przypadku
rozbieżności, nadrzędne znaczenie mają postanowienia w/w zapytania ofertowego.
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” nr POWR.02.08.00-000107/20, dla którego Wnioskodawcą w ramach naboru nr POWR.02.08.00-IP.03-00-002/20
jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Departament Polityki Rodzinnej).
4. Ogłoszenie wraz z integralnymi załącznikami, ze złożoną ofertą z dnia ……….. 2020 r.,
stanowią uzupełnienie niniejszej umowy w elementach nieuregulowanych jej zapisami i mają

moc obowiązującą strony.
5. Wykonawca zapewnia, że oferowane produkty posiadają właściwości użytkowe i przyjęte
standardy jakości i wolne są od wad fizycznych i prawnych.
§2
Wartość umowy
1. Całkowita cena przedmiotu umowy określonego w § 1 i wyspecyfikowanego w formularzu
ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, wynosi
……………………………….brutto
(słownie:…………………………………………………………………………………………
………………………..brutto),……………………………….netto
(słownie:…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… netto) w tym:
I. Cena łączna za fabrycznie nowego sprzętu:
Cena brutto oferty: .................... PLN (słownie:
............................................................................... )
Wartość netto oferty: ..................... PLN (słownie:
...............................................................................)
podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi: .............................. %
Kwota VAT:………....................... PLN (słownie:
............................................................................ )
W tym:
A. Cena łączna za 39 szt. fabrycznie nowych laptopów z oprogramowaniem i
akcesoriami:
Cena brutto oferty: .................... PLN (słownie:
..............................................................................)
B. Cena łączna za 1 szt. fabrycznie nowego projektora multimedialnego:
Cena brutto oferty: .................... PLN (słownie:
..............................................................................)
C. Cena łączna za 2 szt. fabrycznie nowych drukarek wielofunkcyjnych:
Cena brutto oferty: .................... PLN (słownie:
............................................................................... )
D. Cena łączna za 2 szt. fabrycznie nowych telewizorów 55”
Cena brutto oferty: .................... PLN (słownie:
............................................................................... )
E. Cena łączna za 2 szt. fabrycznie nowych telewizorów 32”
Cena brutto oferty: .................... PLN (słownie:
............................................................................... )
2. Płatności dokonywane będą na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze.
3. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową wystawioną przez
Wykonawcę. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru sprzętu
4. Zapłata za dostarczenie przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 14 dni od wystawienia
faktury Vat przez Wykonawcę.
5. . Faktura musi zostać wystawiona w sposób określający jako nabywcę Powiat Przemyski,
Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl NIP 79520 68 339 a jako odbiorcę Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu, Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl.
§3
Warunki gwarancji/rękojmi

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji jakości oraz
rękojmi.
2. Bieg okresu gwarancji jakości/ rękojmi wyszczególnionej w ust. 1 rozpoczyna się z
dniem podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy, bez zastrzeżeń.
3. Czas naprawy wyłączony będzie z okresu gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji
jakości / rękojmi zostanie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy.
4. W okresie gwarancji jakości/ rękojmi wszelkie koszty związane z usunięciem wad,
usterek oraz uszkodzeń przedmiotu umowy, w tym dostarczenie uszkodzonego sprzętu,
oprogramowania, akcesoriów komputerowych – do punktu serwisowego, obciążają
Wykonawcę.
5. Gwarancja jakości/rękojmi obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji
przedmiotu umowy usterki i wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie eksploatacji
przedmiotu umowy.
6. Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania ujawnionych wad, usterek oraz uszkodzeń
przedmiotu umowy, w okresie gwarancji/ rękojmi za pomocą poczty elektronicznej na
adres: ………….. (zgodnie z ofertą Wykonawcy) lub telefonicznie na numer:
……………… (zgodnie z ofertą Wykonawcy), tj. od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.
7. Wykonawca jako podmiot świadczący gwarancję/ rękojmi przystąpi do usunięcia
ujawnionych wad, usterek oraz uszkodzeń przedmiotu umowy w terminie do 48 godzin
od otrzymania zgłoszenia, w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.
8. Wykonawca, w ramach gwarancji jakości/ rękojmi usunie wszelkie usterki, ujawnione
wady oraz uszkodzenia przedmiotu umowy, najpóźniej w terminie 5 dni roboczych, od
dnia ich zgłoszenia, co zostanie stwierdzone w raporcie serwisowym Wykonawcy.
9. Naprawy będą dokonywane w miejscu eksploatacji przedmiotu umowy lub poprzez
łącze zdalne (Wykonawca udostępni Zamawiającemu informacje oraz niezbędne dane
w zakresie świadczenia usług gwarancji poprzez łącze zdalne).
10. W przypadku niemożności dokonania naprawy na miejscu i konieczności dostarczenia
uszkodzonego sprzętu lub urządzenia do punktu serwisowego wskazanego przez
Wykonawcę, koszty dostarczenia uszkodzonego urządzenia lub sprzętu do punktu
serwisowego oraz z punktu serwisowego do miejsca eksploatacji przedmiotu umowy
pokrywa Wykonawca.
11. Wykonawca przybywa na miejsce i kontynuuje czynności w ramach gwarancji jakości,
aż do momentu uzyskania dostępności sprzętu lub do momentu osiągnięcia widocznej
poprawy. Dopuszczalne jest zawieszenie czynności naprawczych, jeśli potrzebne są
dodatkowe materiały lub informacje, ale praca zostaje wznowiona natychmiast po ich
uzyskaniu.
12. W przypadku wad, usterek lub uszkodzenia dysku twardego lub pamięci typu SSD
powodującej konieczność jego wymiany, uszkodzony dysk lub pamięć pozostanie u
Zamawiającego, bez konieczności dokonywania ekspertyzy poza siedzibą
Zamawiającego. Koszty dysków twardych wymienianych z powodu wad, usterek oraz
uszkodzeń ponosi Wykonawca. W przypadku konieczności wymiany lub naprawy
urządzenia posiadającego dysk twardy urządzenie będzie podlegać naprawie lub
wymianie bez konieczność wydania Wykonawcy dysku twardego. W przypadku
wykonania naprawy poza siedzibą Zamawiającego, urządzenie zostanie wydane bez
dysku twardego lub innego nośnika pamięci. W okresie gwarancji jakości na
urządzenia objęte świadczeniem usług gwarancyjnych Zamawiający ma prawo
do powierzania urządzeń i innych elementów stanowiących przedmiot umowy, osobom

trzecim, celem ich rozbudowy oraz ma prawo do relokacji urządzeń, przez podmioty
trzecie, posiadające stosowne uprawnienia producenta bez utraty gwarancji jakości.
13. W ramach świadczonej gwarancji jakości/ rękojmi Wykonawca będzie dokonywał
przeglądów okresowych obejmujących bezpłatny dojazd i robociznę, - minimum 1
przegląd okresowy na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta, w czasie dogodnym
dla Zamawiającego, a dokładne terminy zostaną uzgodnione przez obie Strony
niniejszej umowy.
14. Usługi gwarancyjne w ramach gwarancji jakości / rękojmi będą świadczone w języku
polskim.
15. Na potrzeby wykonywania usług w ramach gwarancji jakości/ rękojmi, Zamawiający
zapewni dostęp osobom działającym w imieniu Wykonawcy do przedmiotu umowy.
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§4
Termin i miejsce realizacji dostawy
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy w terminie do dnia
31.08.2020 r.
Miejscem dostawy jest siedziba Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w |Przemyślu, Plac
Dominikański 3, 37-700 Przemyśl.
Zamawiający może odmówić przyjęcia dostarczonych elementów zamówienia w dni
wolne od pracy, a także poza godzinami 7.30 – 15.30.
Urządzenia i komponenty muszą być oznakowane przez producenta w taki sposób, aby
była możliwa ich jednoznaczna identyfikacja.
W przypadku opakowań zbiorczych, Wykonawca zobowiązany jest umieścić na
opakowaniu informację o ilości sztuk, nazwie towaru oraz nazwie producenta.
§5
Warunki odbioru
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 2 dni po dokonaniu odbioru
ilościowego.
Z dokonanych czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad dostarczonego sprzętu na etapie
odbioru ilościowego, odbiór będzie kontynuowany i zostanie potraktowany jako odbiór
częściowy.
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 3 dni od dnia zgłoszenia. W przypadku upływu terminu
w dzień ustawowo wolny od pracy termin przypada w kolejny dzień roboczy.
Dokonanie odbioru ilościowego potwierdzone protokołem odbioru, stanowi podstawę do
wystawienia Zamawiającemu faktury VAT.
§6
Zobowiązania stron

1. Zamawiający zobowiązuje się:
1) Zapłacić za dostarczony przedmiot umowy zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.
2) W przypadku takiej konieczności przygotować miejsce rozładunku zgodnie z
wymogami dostawcy.

3) Podpisać w dniu dostawy protokół zdawczo-odbiorczy, po stwierdzeniu, że dostarczony
przedmiot umowy spełnia wszystkie warunki i wymagania określone w zapytaniu
ofertowym oraz spełnia zakładane parametry.
2. Wykonawca zobowiązuje się:
1) Dostarczyć i rozładować przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego zgodnie z
warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym i niniejszej umowie.
2) Zapewnić dostawę przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, zabezpieczonego
na czas transportu i odpowiednio go ubezpieczyć.
3) Dostarczyć Zamawiającemu na każde żądanie kompletną dokumentację techniczną
przedmiotu zamówienia, aktualne wszelkie niezbędne atesty, certyfikaty, autoryzacji
producenta dla sprzedaży i serwisu, deklaracji zgodności producenta lub innych
dokumentów potwierdzających, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony
do obrotu i używania, dokumentów gwarancyjnych, świadectw jakości wymaganych
przepisami prawa, szczegółowych instrukcji obsługi w języku polskim, innych
dokumentów jeżeli są wymagane przez Zamawiającego lub obowiązujące przepisy
prawa.
4) Podpisać protokół zdawczo-odbiorczy.
5) Udzielić gwarancji/rękojmi na okres 24 miesięcy.
§7
Kary umowne
1. Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy następujących kar umownych:
a) za niewykonanie jednostkowej dostawy we wskazanym terminie, w wysokości
odpowiadającej 10 % wartości brutto jednostkowego zamówienia, które nie zostało
zrealizowane.
b) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę ustalonego przez strony terminu
wykonania poszczególnych dostaw Zamawiający jest uprawniony do naliczenia
Wykonawcy kary umownej w wysokości odpowiadającej 10 % wartości brutto
jednostkowego zamówienia, które nie zostało zrealizowane.
c) w każdym przypadku stwierdzenia nienależytego lub wadliwego wykonania przedmiotu
umowy, innego niż określone w pkt a) i b), w wysokości 10% wynagrodzenia brutto
należnego za realizację jednostkowego zamówienia, które zostało wykonane wadliwie
lub nienależycie,
d) z tytułu rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych
od Zamawiającego w wysokości 10 % brutto maksymalnej wartości umowy,
e) z tytułu rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 10 % brutto maksymalnej wartości umowy.
2. Kary umowne będą potrącane bezpośrednio z wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez
osobną zapłatę, według wyboru Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, jeżeli wysokość szkody przekroczy
wysokość kwoty naliczonej kary umownej.
§8
Poufność
1. Strony wzajemnie zobowiązują się do nie przekazywania żadnych informacji dotyczących
działalności Stron Umowy, w szczególności informacji finansowych, ekonomicznych,
handlowych, organizacyjnych, prawnych, technicznych i technologicznych, ani w całości
ani w części, jakiejkolwiek osobie trzeciej i do wykorzystania tych informacji wyłącznie

dla realizacji celów Umowy, oraz do nie wykorzystywania tych informacji bez pisemnej
zgody drugiej strony.
2. Strony zobowiązane są do zachowania tajemnicy ujawnionych informacji, również po
wykonaniu przedmiotu umowy w okresie 24 kolejnych miesięcy.
§9
Uzgodnienia dodatkowe
Jakiekolwiek zmiany lub uzupełnienia do umowy muszą być dokonane w formie pisemnej
pod rygorem nieważności i podpisane przez obie strony.
§ 10
Zmiany Umowy
1. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie, której zawarto umowę. Zmiany mogą być dokonane w szczególności:
2. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:
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) ograniczenia przez Zamawiającego zakresu dostaw, których nie można było przewidzieć
w chwili zawierania Umowy;
d) zmiany w zakresie wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia przez
Zamawiającego zakresu dostaw z przyczyn, których nie można było przewidzieć w
chwili zawierania umowy
3. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia - zmiany technologiczne, w szczególności:
a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub
urządzeń – w takiej sytuacji Wykonawca winien zaproponować odpowiednio materiały
lub urządzenia o parametrach nie niższych niż wycofane z produkcji, spełniające
wymagania Zamawiającego,
b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń lub technologii nowszej generacji
pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
c) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji,
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem zamówienia.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą
być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony,
pod rygorem nieważności.
§ 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.
§ 12
Ewentualne spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd
właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

