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ZAŁACZNIK NR 2 

Wzór umowy 

UMOWA Nr …………….. 

 

Dnia ………………….. w Dygowie pomiędzy: 

Gminą Dygowo, z siedzibą w Dygowie przy ul. Kolejowej 1, 78-113 Dygowo 

reprezentowaną przez Marka Zawadzkiego - Wójta,  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,  

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym” 

a 

…………......................…., z siedzibą w ……………………………………,  

reprezentowaną przez: ………………………….. 

zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, 

a 

……………… prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą …………………. z siedzibą w 

……………… ul………………… zarejestrowanym ……………………………………………, 

posiadającym numer identyfikacyjny NIP……………………………..; REGON 

…………………………………….. reprezentowanym przez 

…………………………………………………………………………..
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………………………………………………… z siedzibą ………………………………………… 

zarejestrowaną ……………………………………………………., pod numerem KRS 

………………………………….……, kapitał zakładowy…………………………………. 

posiadającą numer identyfikacyjny NIP………………………………………… ;REGON 

……………………….., reprezentowaną przez ……………………………….
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zwanym dalej „Wykonawcą”  

 

(
1
 – właściwe w przypadku wykonawcy będącego osobą fizyczną bądź osobą fizyczną prowadzącą 

działalność gospodarczą, także dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jako 

wspólnicy spółki cywilnej,  
2
 - właściwe w przypadku wykonawcy będącego spółką prawa handlowego)  

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o 

zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. Nr 113, poz. 907 z późn. zm.) 

na: „Zakup systemu wspomagania centrum zarządzania kryzysowego wraz z systemem 

geolokalizacji”, zawiera się niniejszą umowę o następującej treści. 

Przedmiot umowy dofinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 

oś priorytetowa  4 Infrastruktura środowiska, Działanie 4.5. Ochrona przyrody i zapobieganie 

zagrożeniom, Poddziałanie 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom w ramach zadania pn. „Zakup 

samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wrzosowo i wdrożenie systemu wspomagania 

centrum zarządzania kryzysowego wraz z systemem geolokalizacji w gminie Dygowo”. 
 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę systemu wspomagania 

centrum zarządzania kryzysowego wraz z systemem geolokalizacji, zwaną w dalszej części 

„Przedmiotem umowy”. 

2. Szczegółowy opis Przedmiotu umowy znajduje się w ogłoszeniu (zapytaniu ofertowym), 

stanowiącym integralną część Umowy. 
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3. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na sprawne, 

skuteczne i rzetelne wykonanie Zamówienia oraz zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu 

umowy terminowo, z należytą starannością oraz w sposób zgodny z przepisami prawa.  

4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje zapleczem technicznym i narzędziami niezbędnymi do 

prawidłowego wykonania Zamówienia. 

 

§ 2 

Wykonawca dostarczy Przedmiot Umowy w terminie do ................................. 

 

§ 3 

Poza innymi obowiązkami wynikającymi z Umowy do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) odebranie Przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego zgodności z Umową i złożoną ofertą, 

co zostanie potwierdzone w protokole odbioru Przedmiotu umowy, 

2) terminowa zapłata wynagrodzenia za prawidłowe zrealizowanie Przedmiotu Umowy, 

3) pisemne przekazanie Wykonawcy wytycznych dotyczących oznakowania Przedmiotu 

Umowy zgodnie z wymaganiami instytucji dofinansowujących, nie później niż w terminie 7 

dni od dnia podpisania niniejszej umowy. 

 

§ 4 

Poza innymi obowiązkami wynikającymi z Umowy do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) przekazanie w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Dygowo Przedmiotu Umowy w 

terminie, o którym mowa w § 2 Umowy, 

2) informowanie Zamawiającego o zagrożeniach, które mogą mieć wpływ na tok realizacji 

Przedmiotu Umowy, w szczególności opóźnienie planowanego terminu realizacji 

Przedmiotu Umowy, 

3) oznakowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z wytycznymi Zamawiającego i instytucji 

dofinansowujących, 

4) przygotowanie protokołu odbioru Przedmiotu Umowy, 

5) przeszkolenie personelu Zamawiającego w ilości 5 osób z obsługi systemu. Szkolenie 

odbędzie się w dniu odbioru Przedmiotu Umowy, w siedzibie Zamawiającego. Czas 

szkolenia – min. 3 godziny. Protokół z przeprowadzonego szkolenia wraz z wykazem 

imiennym osób przeszkolonych zostanie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę, 

sporządzony w 2 egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron, 

6) wydanie Przedmiotu umowy wolnego od wad i usterek, 

7) usunięcie na własny koszt wad lub usterek w przypadku stwierdzenia ich w trakcie odbioru 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie dłuższym niż 14 dni.  

 

§ 5 

1. Za wykonanie Przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe (w 

znaczeniu i ze skutkami wynikającymi z art. 632 Kodeksu Cywilnego): 

_____________________ złotych netto (słownie: _________________________) + podatek 

VAT w wysokości _____%.  Kwota brutto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 

_____________________ złotych, (słownie: _______________________________________). 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, odpowiada cenie brutto wskazanej w 

ofercie Wykonawcy ustalonej na podstawie ogłoszenia (zapytania ofertowego). 

3. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia 

faktury VAT. 

4. Zamawiający dokona jednorazowej płatności na podstawie prawidłowo wystawionej  

i doręczonej Zamawiającemu faktury VAT. 

5. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę 

protokół odbioru Przedmiotu Umowy bez wad i usterek, bądź protokołu stwierdzającego 

należyte usunięcie wad lub usterek wskazanych w protokole odbioru.  
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6. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w 

terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 

VAT. Za termin dokonania płatności uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

7. Fakturę VAT należy wystawić na: Gmina Dygowo, ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo, NIP: 
671-18-01-708. 

 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać wszelkie informacje niejawne uzyskane od 

Zamawiającego w trakcie wykonania Zamówienia wyłącznie w celu należytej realizacji 

Przedmiotu Umowy i nie przekazywać tych informacji żadnym osobom z wyjątkiem tych, z 

którymi współdziała w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa i 

niniejszej Umowy.  

2. Strony postanawiają, że naruszenie przez Wykonawcę postanowień niniejszego paragrafu 

stanowi istotne naruszenie warunków niniejszej Umowy i stanowi podstawę do rozwiązania 

niniejszej Umowy przez drugą Stronę bez wypowiedzenia i/lub odstąpienia od Zamówień 

będących w trakcie realizacji.  

3. Zobowiązanie do zachowania poufności nie wygasa mimo rozwiązania Umowy, odstąpienia od 

Umowy przez którąkolwiek ze Stron oraz wykonania przedmiotu Umowy przez okres 5 lat od 

daty rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy.  

 

§ 7 

1. Wykonawca może wykonać Umowę przy pomocy osób trzecich (podwykonawców). 

2. Za działania i zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za działania własne. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za swoje działania podejmowane w 

związku z wykonywaniem niniejszej Umowy. 

4. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym będzie decydował o sposobie wykonania 

poszczególnych czynności w ramach realizacji niniejszej umowy, tak aby osiągnąć efekt 

ustalony z Zamawiającym w terminach wynikających z niniejszej umowy. 

 

§ 8 

1. Na mocy niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się udzielić bezterminowej licencji na 

korzystanie z wartości niematerialnych i prawnych powstałych w wyniku realizacji Umowy. 

Nabycie ww. praw nastąpi z chwilą dokonania odbioru Przedmiotu Umowy. Wykonawca 

oświadcza, że posiada lub nabędzie (najpóźniej do dnia odbioru Przedmiotu Umowy) wszelkie 

niezbędne prawa własności intelektualnej do wartości niematerialnych i prawnych powstałych 

w wyniku realizacji Umowy oraz gwarantuje, że nie będą one naruszać jakichkolwiek praw 

własności przemysłowej, w tym patentowych praw autorskich jakiejkolwiek osoby trzeciej. 

 

§ 9 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca jest obowiązany do 

zapłaty kary umownej w wysokości: 

1) za zwłokę w wykonaniu obowiązków określonych w Umowie, w tym za zwłokę  

w przekazaniu Zamawiającemu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,3% ceny brutto o której 

mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości  

i rękojmi za wady w wysokości 0,3% ceny brutto, o której mowa w § 5 ust. 1, za każdy 

dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 10% ceny brutto, o której mowa w § 5 ust. 1. 

2. Wykonawca nie odpowiada za opóźnienie lub niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie 

obowiązków wynikających z Umowy, jeśli spowodowane to jest siłą wyższą, czyli każdym 

zdarzeniem pozostającym poza kontrolą każdej ze stron. 
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3. Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w wysokości 10% ceny 

brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę  

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

4. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, każda ze stron może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

5. Zamawiający zastrzega możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

6. Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie może zbyć na rzecz osób trzecich wierzytelności 

powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy. 

 

§ 10 

1. Do momentu wykonania Umowy Zamawiającemu, poza przypadkami przewidzianymi  

w przepisach Kodeksu cywilnego, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy: 

1) Wykonawca nie zrealizował dostawy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie realizuje jej 

przez okres co najmniej 14 dni  pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

2) Wykonawca zrealizował dostawę przewidzianą niniejszą umową w sposób niezgodny z 

niniejszą umową lub opisem przedmiotu zamówienia; 

2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno być stwierdzone pismem. 

 

§ 11 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczony Przedmiot Umowy na 

okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru. 

2. W okresie gwarancji jakości Zamawiający oddaje kontrolę nad oprogramowaniem 

Wykonawcy, który zobowiązuje się do utrzymania systemu, zapewnienia ciągłości jego 

działania i bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 24 godzin licząc od daty pisemnego 

powiadomienia przez Zamawiającego. W przypadku, jeżeli usunięcie wad i usterek wymaga 

dłuższego czasu, co jest uzasadnione technicznie, Zamawiający wyznacza dłuższy termin 

usuwania wad i usterek, jednakże nie dłuższy niż 48 godzin. 

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 3 dni po upływie terminu, o którym mowa w ust. 

2 bądź po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie, to 

Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.  

 

§ 12 

1. Zmiany Umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, 

których wystąpienia Strony nie przewidywały w chwili zawierania Umowy. Okoliczności te 

nie mogą być wywołane przez którąkolwiek ze Stron, ani nie mogą być przez Strony 

zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż Umowa nie może być wykonana wedle 

pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą Stronom bądź jednej ze 

Stron lub niemożność osiągnięcia celu Umowy albo też wykonanie Umowy będzie istotnie 

utrudnione dla jednej bądź obu jej Stron. Okoliczności powyższe odnosić się mogą w 

szczególności do: 

1) wystąpienia zmian stanu prawnego, w tym w szczególności przepisów podatkowych, 

2) działań i zaniechań organów władzy publicznej, w tym zmiany urzędowych interpretacji 

przepisów dot. realizacji Przedmiotu Umowy, 

3) działań i zaniechań instytucji polskich bądź Unii Europejskiej zaangażowanych  

w realizację, kontrolę lub finansowanie zamówienia, 

4) gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej, 

5) klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz siły wyższej. 

2. W sytuacjach określonych w ust. 1. Strony, mając na uwadze poszanowanie  wzajemnych 

interesów, zasady równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodny 

zamiar zrealizowania Przedmiotu Umowy, określą w niezbędnym zakresie wpływ powyższych 

okoliczności na dotychczasowe prawa i obowiązki.  

3. Niezależnie od postanowień ust. 1 i 2, Strony dopuszczają możliwość:  
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1) zmian redakcyjnych Umowy,  

2) zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni praw 

i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze Stron,  

3) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, 

4) zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności 

przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na 

wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających 

użyteczność przedmiotu umowy, 

5) zmiany terminu wykonania zamówienia, jeżeli konieczność zmiany terminu wynika z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, 

skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przymiotu zamówienia. 

4. Wszelkie zmiany wprowadzane do Umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków 

wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. Dz. U. 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) 

oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą. 

5. Wszelkie zmiany umowy, poza zmianą adresów Stron, wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 13 

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: Prawo zamówień 

publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

3. Wykonawca obowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o każdej zmianie swojego 

adresu. Zawiadomienie winno być pisemne listem poleconym. W przypadku niedopełnienia 

tego obowiązku Wykonawcę będą obciążać wszelkie ewentualne koszty mogące powstać 

wskutek tego zaniechania. Pisma przesłane listem poleconym na ostatni ze znanych adresów 

Stron uznaje się za skutecznie doręczone. 

 

§ 14 

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i dwa 

dla Zamawiającego. 

2. Integralną część umowy stanowią: 

1) zapytanie ofertowe, 

2) oferta Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                         WYKONAWCA

 


