
Załącznik nr 1 do Rozeznania Rynku IPR.RR.271.34.2019 z dnia 17.09.2019 r. 

UMOWA NR 

Zawarta w dniu 10.07.2019 r. pomiędzy Gminą Milejów reprezentowaną przez Wójta Gminy Milejów 
Tomasza Surysia zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,  

a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

zwaną/ym w dalszej części umowy Wykonawcą,  o następującej treści: 

§1 

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania w trybie rozeznania rynku 
zgodnie z obowiązującym u Zamawiającego Regulaminem w sprawie ramowych procedur udzielania 
zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości  kwoty 30000 
euro. 

2. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Zakup, montaż i 
obsługa systemu do obsługi posiedzeń Rady Gminy”, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
stanowiącym załącznik nr 3 zapytania ofertowego. 

§2 

1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie zadania wymienionego w  §1 ust. 2, na rachunek 
bankowy wskazany przez Wykonawcę w wysokości: 

cena netto: ……………………… zł 

kwota podatku VAT:  ………………… zł 

cena brutto: …………………….. zł 

(słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………………….) 

2.  Strony nie przewidują wypłaty zaliczek na poczet realizacji przedmiotu zamówienia. 

§3 

1. Termin zakończenia realizacji całości zadania ustala się na dzień – 15 listopada 2019 r. 

2. Termin wskazany w ust. 1 może ulec zmianie w drodze aneksu. 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac wchodzących w zakres zadania zgodnie z zasadami 
współczesnej wiedzy technicznej oraz zapewnić bezpieczne warunki pracy. 

2. Wykonawca wraz ze sprzętem, winien dostarczyć  dokumentację użytkową, opisującą funkcje i 
sposób eksploatacji sprzętu (instrukcję obsługi, gwarancje). 



3. Wykonawca zapewnia bezpłatną usługę zdalnej asysty technicznej oraz serwisu informatycznego 
przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru. 

4. Okres trwania gwarancji rozpocznie się z dniem podpisania protokołu odbioru i będzie 
obowiązywał: 

1) ……. miesięcy na oprogramowanie; 

2) ……. miesięcy na urządzenia. 

5. Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji na system obsługi posiedzeń Rady Gminy lub jego 
części składowych, w zależności od przyjętych rozwiązań technicznych. 

§ 5 

1. Wykonanie zadania określonego w §1 ust. 2 stwierdzone zostanie protokołem odbioru spisanym w 
obecności Zamawiającego i Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie określone w §2 ust. 1 zostanie uregulowana po wykonaniu zadania, przelewem w 
terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu. 

3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy przekazane będzie na rachunek bankowy wskazany przez 
Wykonawcę. 

§ 6 

1. Zamawiający może odstąpić od realizacji umowy jeżeli  strona narusza zapisy określone w §4 
niniejszej umowy. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

3. W przypadku odstąpienia umowy Wykonawcę i Zamawiającego zobowiązuje się w terminie 7 dni 
od daty odstąpienia do sporządzenia szczegółowego protokołu usług w toku, wg stanu na dzień 
odstąpienia.  

4. W razie wystąpienia sporu związanego z wykonaniem umowy, Strony zobowiązane są wyczerpać 
drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do drugiej Strony. 

§7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie:  

1) odstąpienia od umowy wskutek okoliczności za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego brutto,  

2) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości zamówienia, za każdy dzień 
zwłoki. 

2. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki umowne w 
wysokości 1% w skali roku.  



3. W przypadku odstąpienia od wykonywania przedmiotu umowy z winy Zamawiającego, 
Wykonawca naliczy kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto z 
zastrzeżeniem § 6.  

4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach Kodeksu Cywilnego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody.  

5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego wynagrodzenia. 

§ 8 

Zmiana postanowień niniejszej umowy może być dokonana przez obie strony w drodze aneksu. 

§ 9 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie 
przepisy  Kodeksu cywilnego. 

§ 10 

Sprawy sporne wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez rzeczowo 
właściwy sąd dla Zamawiającego. 

§ 11 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                                         WYKONAWCA 


