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WZÓR UMOWY    

zawarta w dniu …………….roku w Gliwicach 

 

pomiędzy Gminą Gliwice- Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych z siedzibą  

w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice 

NIP 631-23-34-122  

Reprezentowanym przez Dyrektora – Andrzeja Gillnera Zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

prowadzącym działalność gospodarczą pn. ………………….z siedzibą przy 

…………………………… 

pod nr ……………..;     nr NIP   ………………………….        

zwanym dalej „Wykonawcą”  

 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych 

laptopów i urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby szkoleń w projekcie pn. „Regionalny 

Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz 

Społeczny), osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne; Działania: 9.3 Rozwój ekonomii 

społecznej w regionie; poddziałania: 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej. 

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt zgodnie z opisem zawartym w ogłoszeniu  

i załączniku nr 3 do ogłoszenia.  

 

§ 2 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt, o którym mowa w ust. 1, własnym transportem, 

na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego przy ul. Kościuszki 35 w Gliwicach.  

2. Wykonawca  ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia sprzętu, o którym mowa w ust. 

1, wynikłe w trakcie transportu.  

3. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą oraz do podpisania 

protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 3, jest Pan Adam Dersiewicz, tel. (32) 238 81 67 

4. Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z osobą wymienioną w ust. 3, termin dostawy sprzętu,  

z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem.  

 

§ 3 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy określonego w § 1 w terminie 

do 30 dni od daty podpisania umowy.  

2.  Wykonawca zapewni takie opakowanie sprzętu, by nie dopuścić do uszkodzenia lub pogorszenia 

jakości w czasie transportu.  

3.  Za dzień realizacji przedmiotu umowy uznany będzie dzień, w którym zostanie podpisany 

protokół odbioru, o którym mowa w § 4 ust.3.  

 

§ 4 
1. Za sprzęt będący przedmiotem umowy Zamawiający zapłaci  Wykonawcy wynagrodzenie 

w wysokości ……………. zł. brutto (słownie: …………………………….) w tym podatek Vat 

wysokości ………… co stanowi kwotę …………… zł. netto. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca  

z tytułu należytego wykonania i zgodnego z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami 

wykonania przedmiotu umowy, w tym cenę przedmiotu umowy, cenę opakowań, cła, gwarancji, 

oraz koszty transportu.  

3.  Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający  zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, o którym 

mowa w ust. 1 przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni od dnia 
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wpływu faktury do siedziby Zamawiającego. Podstawą wystawienia faktury jest bezusterkowy 

protokół odbioru, którego kopię Wykonawca jest zobowiązany załączyć do faktury.  

4. Wykonawca, bez pisemnej zgody Zamawiającego, nie ma prawa do dokonywania obrotu 

wierzytelnościami wynikającymi z umowy. 

5. W przypadku zwiększenia stawki podatku od towarów i usług cena brutto wskazana w ust. 1  nie 

ulegnie zmianie. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur zgodnie z 

cenami brutto podanymi w ofercie.  Natomiast w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów 

i usług wynagrodzenie wskazane w ust.1 ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto 

obliczona z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od 

towarów i usług nie ulegnie zmianie. 

 

§ 5 
1. Wykonawca oświadcza, że dostarczany przedmiot umowy, o którym mowa w §1, jest dobrej 

jakości oraz udziela na produkty ……..mies. gwarancji, której terminy rozpoczyna się od dnia 

podpisania protokołu odbiory.  

2. Ogólne warunki gwarancji : 

a) ujawnione w okresie gwarancji wady elementów przedmiotu umowy będą bezpłatnie 

usuwane na koszt Wykonawcy w terminie nie przekraczającym 14 dni licząc od zgłoszenia 

usterki. 

b) Wady elementów przedmiotu umowy będą zgłaszane listownie, telefonicznie, faxem lub e-

mailem pod numer telefonu i adres wskazane przez Wykonawcę. 

c) usługi serwisowe będą świadczone w siedzibie Zamawiającego lub sprzęt będzie zabierany 

z siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

d) Okres gwarancyjny ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy gwarancyjnej. Przedłużenie 

okresu gwarancyjnego nie następuje w przypadku nieuzasadnionej reklamacji. 

e) Zamawiający , z tytułu udzielonej gwarancji, przysługuje prawo do wymiany elementu na 

wolny od wad w przypadku, gdy 3-krotna naprawa istotnej wady tego elementu nie 

spowoduje jego poprawnej pracy. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do zbadania dostarczonych przez Wykonawcę produktów w ciągu 7 

dni od daty ich otrzymania, jak również do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy  

o dostrzeżonych wadach. 

4. W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym przedmiocie umowy, jak również niezgodności 

dostawy z przedmiotem umowy, o którym mowa w §1, Wykonawca zobowiązuje się do 

niezwłocznego, najpóźniej w ciągu 3 dni, dostarczenia zamiast rzeczy wadliwych takiej samej 

ilości rzeczy wolnych od wad oraz naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia. 

 

§ 6 
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie 

kar umownych w następujących wypadkach i wysokości:  

a) W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca 

zostanie obciążony karą umowną w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto określonej w 

§ 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. 

b) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 20 % ceny, o której 

mowa w § 4 ust. 1 umowy, z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę oraz z tytułu 

odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność.  

2. Kary umowne są niezależnie od faktu wystąpienia szkody. W przypadku, gdy kara umowna nie 

pokryje poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.  

3. Wykonawca wraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych z faktur 

wystawionych za realizację przedmiotu niniejszej umowy. 
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§ 7 
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

§ 8 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 

§ 9 
Spory powstałe na tle realizacji umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla 

siedziby Zamawiającego.  

 

§ 10 
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze stron.  

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                      WYKONAWCA 


