
 

Załącznik nr 8.1 do SIWZ  

Umowa Nr ………….. 

 

Przedmiotem niniejszej umowy jest Modernizacja infrastruktury sieciowej - sieci 

komputerowej w budynku urzędu Gminy w Marcinowicach wymieniona w ofercie 

Wykonawcy (Załącznik nr 1 do niniejszej umowy), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

(Załącznik nr 2 do niniejszej umowy). 

zawarta w Marcinowicach  ............. r. pomiędzy 

 

Gminą Marcinowice, z siedzibą: ul. Juliana Tuwima 2, 58-124 Marcinowice, NIP: 

8842365290 reprezentowaną przez: 

Władysława Gołębiowskiego – Wójta Gminy Marcinowice 

przy kontrasygnacie Anny Czernickiej – Skarbnika Gminy 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym 

 

a 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą reprezentowanym przez: 

1. ………………………………………………………….…………………………………… 

2 ………………………………………………………………………………………………. 

 

Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo Zamówień 

Publicznych ( Tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 ) 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest Modernizacja infrastruktury sieciowej - sieci 

komputerowej w budynku urzędu Gminy w Marcinowicach wymieniona w ofercie 

Wykonawcy (Załącznik nr 1 do niniejszej umowy), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

(Załącznik nr 2 do niniejszej umowy). 

2. Wykonawca zapewnia, że materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy 

odpowiadają co najmniej jakości i wymaganiom technicznym określonym przez 

Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przeprowadzonym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

3. Prace objęte umową będą wykonywane  od poniedziałku do piątku od godz. …... do 

godz.……. 

4. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać prac w taki sposób, aby nie zakłócały bieżącej 

pracy Urzędu. 

5. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu płynne przejście ze starej instalacji 

komputerowej na nową instalację. 

6. Z uwagi na nieznajomość dokładnego przebiegu innych istniejących instalacji 

elektrycznych, strukturalnych, telefonicznych, sanitarnych w budynku, Wykonawca 

zobowiązuje się zachować szczególną ostrożność w czasie wykonywania prac, 

7. Przy wykonywaniu robót należy przewidzieć konieczność dokonania przez Wykonawcę 

przesuwania wyposażenia pokoi biurowych. 



 

8. Wykonawca zobowiązuje się do codziennego utrzymania czystości i porządku w miejscu 

wykonywanej pracy. 

 

 

§2. 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia – od dnia podpisania umowy 

przez obie strony. 

2. Termin realizacji wynosi ….…. dni. 

 

§3. 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy zamówienia kwotę wynagrodzenia brutto odpowiadającą 

cenie określonej w złożonej przez Wykonawcę ofercie na realizację zadania 

będącego przedmiotem umowy w wysokości ....................... zł (słownie: 

.....................................................................................................................................................) 

2. Płatność wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu całości zamówienia i dokonaniu jego 

protokolarnego odbioru oraz doręczeniu Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury 

VAT, na wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT numer rachunku bankowego. 

3. O gotowości do odbioru zamówienia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego co najmniej 

3 dni przed terminem planowanego odbioru, celem ustalenia dogodnego dla obu stron terminu 

odbioru.  

4. Wynagrodzenie zostanie zapłacone Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy 

nr...............................................w terminie 21 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo 

wystawionej faktury VAT Zamawiającemu. 

5. Faktura nie może być wystawiona przed datą protokolarnego odbioru całości przedmiotu 

umowy. 

 

§4. 

1. Cały system okablowania strukturalnego objęty zostanie 20-letnią gwarancją 

niezawodności reasekurowaną przez producenta systemu okablowania. Wykonawca zapewni 

na własny koszt pełny serwis (łącznie z kosztami dojazdu do siedziby Zamawiającego)  

w czasie trwania okresu gwarancji. Wykonawca wyda Zamawiającemu dokumenty 

gwarancyjne z chwilą podpisania protokołu odbioru zamówienia. 

 

§5. 

Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę zachowując tygodniowy termin 

wypowiedzenia, jeśli Wykonawca naruszy jej istotne warunki, w szczególności nie 

rozpocznie wykonania zamówienia w ustalonym terminie lub przekroczy termin wykonania 

zamówienia o 7 dni. 

 

§6. 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowna w wysokości 10% łącznej wartości brutto, o której mowa w § 

3 ust. 1. 



 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % łącznej wartości 

brutto określonej w § 3 ust. 1 za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki w jego dostawie 

lub zwłoki w usunięciu wad. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% łącznej wartości 

brutto określonej w § 3 ust. 1 z tytułu odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości faktycznie poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych. 

5. Zamawiający ma prawo potracenia kar umownych z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia, po uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia 

 

§7. 

1. Wszelkie istotne zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy są niedopuszczalne., 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 

odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Zamówień Publicznych 

3. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd 

właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązania umowy w przypadku nałożenia korekty 

finansowej przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej. 

§8 

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty 

-  Oferta wykonawcy 

-  Opis Przedmiotu Zamówienia 

§9. 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden 

dla Wykonawcy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA: 


