
 
Załącznik nr 4 

Wzór  
Umowa nr RI.I.272.____.___.2019 

 
Zawarta w dniu ..................... 2019 r. roku pomiędzy Gminą Pysznica z siedzibą ul. Wolności 322, 
37-403 Pysznica, NIP: 865-23-97-341,  REGON: 830409117, 

        reprezentowaną przez:  
        Wójta – Łukasza Bajgierowicza, 
        przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Elżbietę Śliwińską, 

zwaną dalej „Zamawiającym”, a:  
………………………….…. z siedzibą w ……………….przy ul. .............................., wpisaną do 
……………………………… pod numerem …………………………………………….. 
prowadzonego przez...............................................................................................,  
NIP ………….........…………, REGON .................................  reprezentowaną przez:  
……………………….……………………….………………………. 
zwaną dalej „Wykonawcą” , o następującej treści:    
 
Niniejsza umowa jest konsekwencją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
zapytania ofertowego nr RI.I.1333.1.2019. 

 

                                                                          § 1 
                                                      PRZEDMIOT    UMOWY 

 

1. Przedmiotem umowy jest: „Wykonanie usług serwisowych w ramach trwającego projektu PSeAP 
(Podkarpacki System e-Administracji Publicznej) dla sprzętu komputerowego”. 

2. Zakres i zasady obsługi serwisowej zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia wykona: 
-   siłami własnymi bez udziału podwykonawców / z udziałem podwykonawców * 
- z udziałem podwykonawców w następującym zakresie:…………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………… 
* - jeżeli dotyczy 
 

4. Miejsce wykonania usługi: Budynek Urzędu Gminy Pysznica, 37–403 Pysznica ul. Wolności 322. 
 

                                                                     § 2 
                                                  WARTOŚĆ   ZAMÓWIENIA 
 
1. Wartość wynagrodzenia brutto Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy wynosi brutto: 

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

2. Wartość wynagrodzenia brutto Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia jest ceną stałą, 
ryczałtową uwzględniającą wszystkie uwarunkowania wpływające na jej wartość. 

 
§ 3 

                                                        TERMIN    REALIZACJI 
 

1. Termin realizacji zamówienia: Rozpoczęcie dnia……………… Zakończenie dnia ………….…. 
 
                                                                         § 4 
                                           WARUNKI   REALIZACJI  ZAMÓWIENIA 
 
1. Warunki ogólne i techniczne wykonania zamówienia określa załącznik nr 1 niniejszej umowy. 
2. Wykonawca odpowiedzialny jest za utrzymanie miejsca pracy w należytym porządku oraz za jego 

stan po wykonaniu prac. 
3. Zamawiający zastrzega, że prace naprawcze w środowisku IT nie mogą spowodować zbędnych 

zakłóceń w pracy Urzędu Gminy Pysznica. 
4. Zamawiający udzieli wszelkiej pomocy w celu umożliwienia terminowej realizacji usługi w tym 

min. zapewni dostęp do sprzętu i instalacji będących przedmiotem zamówienia oraz do 



posiadanych dokumentacji, kopii awaryjnych i informacji w zakresie zgodnym z przedmiotem 
zamówienia. 

5. Dostęp do pomieszczeń w których będą wykonywane prace będące przedmiotem umowy może się 
odbywać wyłącznie w obecności pracowników Urzędu Gminy w Pysznicy i pod ich nadzorem. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia skutecznej ochrony oraz zachowania w tajemnicy 
wszelkich informacji i danych uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonywaniem 
zobowiązań wynikających z umowy. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do 
zachowania tajemnicy wszelkich danych i informacji, z którymi zapoznał się w trakcie świadczenia 
usług serwisowych w ramach niniejszej umowy, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24) oraz ponosi pełną odpowiedzialność za 
ich naruszenie wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 
 

                                                       
 
                                                                         § 5 
                                                            WARUNKI   PŁATNOŚCI 
 
1. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą następowały na podstawie faktur 

wystawianych przez Wykonawcę w następujących terminach i wartościach: 
- pierwsza faktura wystawiona nie wcześniej niż w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy w 
kwocie nie większej niż 25% wartości brutto zamówienia określonej w §2 niniejszej umowy. 
- druga faktura wystawiona nie wcześniej niż dnia 30.07.2019 r.  w kwocie nie większej niż 25% 
wartości brutto zamówienia określonej w §2 niniejszej umowy. 
- trzecia faktura wystawiona nie wcześniej niż dnia 30.10.2019 r.  w kwocie nie większej niż 25% 
wartości brutto zamówienia określonej w §2 niniejszej umowy. 
- czwarta faktura wystawiona nie wcześniej niż dnia 31.01.2020 r.  w pozostałej kwocie wartości 
brutto zamówienia określonej w §2 niniejszej umowy. 

2. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, 
przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

3. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§ 6 
                                                           KARY  UMOWNE 
       
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

6.1. W przypadku opóźnienia gwarantowanego czasu naprawy sprzętu określonego w załączniku nr 
1 do umowy w punkcie 2.4. w wysokości 1,0% wynagrodzenia brutto określonego w §2 
niniejszej umowy. 

6.2. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto określonego w §2 niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 
określonego w §2 niniejszej umowy za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności zawinionych 
przez Zamawiającego.  
                                       

§ 7 
                                                      ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

1. Zamawiający może oprócz przypadków określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego, odstąpić od 
umowy, jeżeli: 
1.1. Wykonawca rażąco narusza postanowienia umowy, w szczególności wykonuje usługi niezgodnie 

z warunkami zamówienia lub ofertą, w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

1.2. Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej            
w celu przekształcenia,  w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

1.3. Został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił zrzeczenie się 
swojego majątku na rzecz wierzycieli, w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach; 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy,  jeżeli Zamawiający zalega z 
płatnością wymagalnych należności powyżej 30 dni pomimo wezwania przez Wykonawcę 
Zamawiającego do uregulowania płatności z zagrożeniem odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni 
od wystąpienia tych okoliczności. 



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

4.  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za usługi wykonane do dnia odstąpienia. 

 
                                                                           § 8 

NADZÓR   NAD   PRACAMI 
  

Osobami wyznaczonymi do koordynacji dostaw i usług będących przedmiotem niniejszej umowy są:  
1. ze strony Zamawiającego:  Mariusz Sałach –  fax: +48 15 841 00 17,  tel. 15 841 01 13, e-mail: 

msalach@pysznica.pl 
2. ze strony Wykonawcy:      ……………………………………….. 
                                                          
                                                                    § 9 

                                            ROZSTRZYGNIĘCIE   SPORÓW 
 

1. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu właściwego rzeczowo i 
miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.  

2.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności przepisy kodeksu 
cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy postępowania cywilnego.   

                                                                    
                                                                           § 10 
                                                             ZMIANA UMOWY 
 

1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: zmiana wysokości 
wynagrodzenia określonego w § 2 pkt 1 umowy w przypadku ustawowej zmiany wysokości stawki 
podatku od towarów i usług (VAT). 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie  pisemnego 
aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

  
                                                                           § 11 

ZASADY  OGÓLNE 
 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

2. Umowa dla swej ważności wymaga kontrasygnaty Skarbnika Gminy Pysznica lub osoby przez Niego 
upoważnionej. 

3. Cesja (przelew) wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej może 
nastąpić wyłącznie w oparciu o pisemną zgodę Zamawiającego. 

 
                                                                           § 12 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 
 

1. Integralną część umowy stanowią następujące dokumenty:  
a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1. 
b) Oferta złożona w postępowaniu,  

2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. Wszystkie egzemplarze mają  taką samą moc prawną. 

 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:                                                       WYKONAWCA: 


