UMOWA NR DA…………………………
zawarta w dniu ………………2020 roku w Rybniku, pomiędzy:
Zamawiającym, tj. Miastem Rybnik – Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rybniku reprezentowanym
przez Panią Annę Sowik-Złotoś - Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, ul. Żużlowa 25,
44-200 Rybnik,
a
Wykonawcą, którym jest: ………………………………………………………………………..
(nazwa firmy, forma prawna, adres)
reprezentowanym przez :………………………………………………………..,
w rezultacie wyłonienia przez Zamawiającego Wykonawcy w wyniku zapytania ofertowego z dnia
10.12.2020 r. na „Dostawę laptopów wraz z akcesoriami i systemem operacyjnym oraz pakietów
oprogramowania biurowego”.
Zamówienie wyłączone jest ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych na podstawie art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. D.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.).

1.
2.
3.

1.
2.

3.
4.
5.

6.

1.
1)
2)

3)

§1
Przedmiotem umowy jest: „Dostawa laptopów wraz z akcesoriami i systemem operacyjnym
oraz pakietów oprogramowania biurowego” – zadanie nr … : …..(nazwa danego zadania).
Zakres zamówienia określony jest w zapytaniu ofertowym, stanowiącym integralną część
umowy, a także w formularzu oferty, które stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszej umowy.
Wykonawca oświadcza, że dysponuje wszelkimi zasobami koniecznymi do wykonywania
umowy zgodnie z jej treścią, rzetelnie i terminowo.
§2
Termin realizacji przedmiotu umowy: do …. (wg oferty) dni roboczych od daty podpisania
umowy.
W przypadku braku dostawy przez Wykonawcę przedmiotu umowy w terminie do 29 grudnia
2020 r. umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, bez konieczności składania oświadczeń przez strony umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy
najpóźniej na 1 dzień przed terminem dostawy.
Za termin realizacji przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru
bez zastrzeżeń.
Dla zadania 1: Urządzenia muszą być dostarczone do miejsca wykonania umowy,
tj. do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, przy ul. Żużlowej 25 w oryginalnych
opakowaniach z nienaruszonymi plombami transportowymi, w przeciwnym razie Zamawiający
może odmówić odbioru dostawy. Dla zadania 2 i 3: Licencje muszą zostać dodane do konta
Zamawiającego na portalu producenta.
Integralną część protokołu odbioru stanowią instrukcje, karty gwarancyjne, atesty, jak również
inne dokumenty dotyczące dostarczonego sprzętu, wydane Zamawiającemu.
§3
Wykonawca zobowiązuje się do:
dostawy przedmiotu umowy do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku,
przy ul. Żużlowej 25 w godzinach pracy Zamawiającego – na własny koszt,
dostawy asortymentu fabrycznie nowego, wolnego od wad i nie obciążonego prawami osób
trzecich oraz należnościami na rzecz Skarbu Państwa lub innych podmiotów
z tytułu ich sprowadzenia na polski obszar celny,
przestrzegania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w przypadkach przetwarzania
danych osobowych, w związku z realizacją umowy,
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wykonywania działań gwarancyjnych i serwisowych w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy,
łącznie z kosztami transportu, dojazdu, delegacji, części, usług itp. (dotyczy zadania 1),
5) dostarczenia Zamawiającemu wraz ze sprzętem gwarancji producenta zgodnej
z wymaganiami określonymi w treści formularza oferty. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się
od daty przekazania Zamawiającemu całego przedmiotu umowy - podpisania protokołu dostawy
sprzętu, objętego niniejszą umową. W przypadku sprzeczności między zapisami w umowie
dotyczącymi gwarancji, a warunkami gwarancji określonymi w gwarancji producenta,
pierwszeństwo mają regulacje zawarte w niniejszej umowie (dotyczy zadania 1)..
2. Zamawiający ma prawo zweryfikować czy Wykonawca pozyskał sprzęt poprzez legalny kanał
dystrybucji. W tym celu Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu kontakt
do Dystrybutora sprzętu na rynek Polski.
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§4
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie, które wynosi brutto
……………….. zł (słownie …………………… zł), w tym podatek VAT.
Wynagrodzenie nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji umowy, także w razie
zmiany stawki podatku VAT.
§5
Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi fakturą wystawioną w dniu podpisania protokołu
odbioru dostawy przez Zamawiającego i Wykonawcę.
Fakturę należy wystawić na następujące dane: Nabywca: Miasto Rybnik, ul. Bolesława
Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, NIP: 642-001-07-58. Odbiorca: Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rybniku, ul. Żużlowa 25, 44 – 200 Rybnik.
Termin płatności należności ustala się do 3 dni od daty otrzymania prawidłowej faktury
przez Zamawiającego.
Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy określone na fakturze.
Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
Jeśli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę w ust. 4 jest rachunkiem,
dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe
prowadzony jest rachunek VAT to Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności
za fakturę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split paymnet.
§6
Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji
podatkowej NIP: …………………….. .
Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji
podatkowej NIP: 642-001-07-58.

§7
Wierzytelność wynikająca z umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody
Zamawiającego.
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§8
Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną:
1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn niezależnych
od Zamawiającego, w wysokości 15% wynagrodzenia umownego,
2) za zwłokę w dostawie w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień
przekroczenia terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1.
Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
Rozwiązanie umowy w sposób opisany w § 2 ust. 2 uprawnia Zamawiającego do żądania
od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
Strony ustalają, że w przypadku rozwiązania umowy w sposób opisany w § 2 ust. 2
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia związane z kosztami realizacji umowy jakie
poniósł do dnia jej rozwiązania.
§9
Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego jest ……………. ,
tel.: …………., e-mail: …………………… .
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Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest ……………..,
tel.: …………., e-mail: …………………… .
Zmiany osób, o których mowa w ust. 1 i 2, wymagają pisemnego oświadczenia Zamawiającego
lub Wykonawcy pod rygorem nieważności.

§ 10
Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
§ 11
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty (w części dotyczącej przedmiotu umowy, terminów oraz wynagrodzenia),
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych
warunków:
1) zostanie stwierdzona konieczność zaniechania wykonania dostaw, powodująca zmniejszenie
przedmiotu umowy i wynagrodzenia o kwotę stanowiącą równowartość zaniechanych dostaw,
2) w przypadku obiektywnej niemożliwości dostarczenia przez Wykonawcę elementu
przedmiotu zamówienia wskazanego w ofercie z powodu braku jego dostępności na rynku,
co zostanie potwierdzone przez jego producenta, dopuszczalne jest dostarczenie
przez Wykonawcę za zgodą Zamawiającego asortymentu o porównywalnych parametrach
i cenie nie wyższej niż wynikające z oferty. W takim przypadku Wykonawca obowiązany jest
każdorazowo przedłożyć Zamawiającemu stosowne dokumenty (oświadczenie producenta,
opinia o parametrach nie gorszych niż zaoferowane w ofercie). Zmiana asortymentu wymaga
zgody Zamawiającego.
§ 12
W razie zaistnienia 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 istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa
lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni
od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku, gdy:
1) zostanie ogłoszona likwidacja lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
2) Wykonawcy lub Wykonawca zaprzestanie wykonywać działalność gospodarczą.
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§ 13
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 14
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 15
Sprawy sporne, mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy, rozstrzygane będą przez sąd
właściwy rzeczowo i miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego według prawa polskiego.
§ 16
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej
ze Stron.
Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe..
2. Formularz oferty.

………………………………
Zamawiający

………………….……………
Wykonawca
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