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WZÓR 

Umowa nr ………. 

 

zawarta w dniu …………………….... pomiędzy: 

Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 6311006640, w imieniu którego  

i na rzecz działa …………… - Dyrektor Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych 

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

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

………………………………………………………………………..………………………………… 

z siedzibą przy ul. ……………………….. NIP: ……………… REGON: ………………… 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

 

Umowa zostaje zawarta bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.  

z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt. 8 tej ustawy. 

 

 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest zakup dwóch fabrycznie nowych laptopów na potrzeby 

projektu „Twoja społeczność twoją szansą” współfinansowanego z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski 

Fundusz Społeczny), dla osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. 

Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-

zawodowego społeczności lokalnych – ZIT/ "Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii 

Społecznej 2.0" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), dla osi 

priorytetowej IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.3. Rozwój ekonomii społecznej 

w regionie dla poddziałania: 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej.* 

2. Parametry laptopów stanowiących przedmiot umowy: 

a. Procesor: procesor oparty na architekturze x86-84, cztero- lub 

sześciordzeniowy, współpracujący jedynie z pamięcią DDR3 
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b. Procesor częstotliwość: 2,5 GHz 

c. System operacyjny: tak 

d. Przekątna ekranu: 17,3 cali 

e. Rodzaj matrycy: Matowa 

f. Matryca rozdzielczość: 1920x1080 (panorama 16:9) 

g. Pamięć: 8 GB 

h. Dysk twardy: 480 GB SD 

i. Napęd optyczny: DVD-RW 

j. Karta graficzna: karta graficzna bazująca na rdzeniu GM107 (640 rdzeni CUDA, 

40 jednostek teksturujących, 16 ROP). Pracująca z częstotliwością 1253 MHz 

(efektywne 5012 MHz). Moc ok. 45 W. 

k. Kolor: Czarny lub srebrny 

l. Podświetlanie LED: Tak 

m. Wymiary: 20 x 416 x 318 mm 

n. RAM karty graficznej: 2 GB 

o. Kamera internetowa: 1 Mpix 

p. WiFi: 802,11 a/b/g/n/ac 

q. LAN: 10/100/1000 Mbps 

r. Intel Wireless Display: Tak 

s. Bluetooth: Tak 

t. D-SUB: 1 sztuka 

u. HDMI: 1 sztuka 

v. Thunderbolt: 1 sztuka 

w. RJ45: 1 sztuka 

x. USB 3.0: 4 sztuki 

y. Czytnik kart: Tak 

z. Bateria: 8-komorowa, 6000mAh, Li-Ion 

aa. Dysk SSD: 480 GB 

3. Wykonawca udziela na dostarczone laptopy 24- miesięcznej gwarancji. 

4. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnego z paramentami, o których 

mowa w ust. 2, Zamawiający niezwłocznie powiadamia o tym Wykonawcę. Wykonawca 

jest zobowiązany do dostarczenia odpowiednich laptopów w terminie do 5 dni 

roboczych od powiadomienia. 

§2 

1. Termin dostarczenia przedmiotu umowy ustala się na 31.10.2018 r. 

2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony na adres: 

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych 

ul. Zwycięstwa 1 (II piętro) 

44-100 Gliwice 

3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt. 
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§3 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu umowy ustala się na kwotę netto: 

………….zł (słownie: ……………), powiększoną o podatek VAT w wysokości 

……………………zł, co daje kwotę brutto w wysokości …………………zł (słownie: 

………………). 

2. Wynagrodzenie będzie uregulowane przelewem na rachunek bankowy podany  

na fakturze. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy 

podpisany przez przedstawicieli Stron umowy. 

3. Wynagrodzenie będzie wypłacone w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury  

do siedziby Zamawiającego. 

4. Dane do faktury: 

a. nabywca: 

Miasto Gliwice 

 ul. Zwycięstwa 21 

44-100 Gliwice 

 NIP: 6311006640; 

b. odbiorca oraz adres korespondencyjny: 

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych 

ul. Zwycięstwa 1 

44-100 Gliwice 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej  

w ramach projektu pn. "Twoja społeczność Twoją szansą", współfinansowanego  

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

(Europejski Fundusz Społeczny),dla osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne dla 

działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału 

społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT/ "Regionalny Ośrodek 

Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0" współfinansowanego z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz 

Społeczny), dla osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.3. Rozwój 

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

społecznej.* 

6. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług cena brutto wskazana  

w umowie nie ulegnie zmianie. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest  

do wystawienia faktur zgodnie z ceną brutto podaną w umowie. 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 umowy stawki podatku od towaru i usług nie ulegnie 

zmianie. 

7. Wykonawca nie ma prawa dokonywania obrotu wierzytelnościami wynikającymi  

z umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli działalności Wykonawcy w zakresie 

objętym umową. 
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9. Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturach rachunek bankowy jest rachunkiem 

firmowym/osobistym Wykonawcy. 

10. Zamawiający może dokonać zapłaty należności przelewem w formie metody 

podzielonej płatności. 

11. W przypadku realizacji przez Zamawiającego płatności, o której mowa w ust. 10 

Zamawiający przekaże wartość netto zobowiązania wskazaną na fakturze przelewem 

na rachunek bankowy Wykonawcy, zaś wartość podatku VAT zobowiązania wskazaną 

na fakturze na osobny rachunek Wykonawcy. 

§4 

Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innemu podmiotowi lub 

innemu realizatorowi bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem 

nieważności. 

§5 

1. Pełnić nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego oraz poprawne 

wykonanie przedmiotu umowy potwierdzi: …. 

2. Strony ustalają następujące dane kontaktowe obowiązujące w trakcie realizacji 

postanowień umownych: 

a. ze strony Zamawiającego: …………………………. 

b. ze strony Wykonawcy: …………………………. 

§6 

1. W razie wystąpienia istotniej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym lub interesie Zamawiającego, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić  

od umowy w terminie 5 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego za wykonaną część przedmiotu umowy. 

2. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy Strony 

ustalają w formie kar umownych. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% kwoty brutto,  

o której mowa w §3 ust. 1, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, 

za które odpowiada Wykonawca. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 15% kwoty brutto, o której 

mowa w §3 ust. 1, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Zamawiający, za wyjątkiem tych, o których mowa w ust. 1. 

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% kwoty brutto,  

o której mowa w §3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu 

przedmiotu umowy. 

6. Strony zachowują możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego zastrzeżone kary umowne. 

7. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia. 
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§7 

Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie wymagane prawem uprawnienia  

do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §1. 

§8 

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod 

rygorem nieważności. 

§9 

Do spraw nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

§10 

W przypadku sporów między Stronami pozostającymi w związku z realizacją umowy, Strony 

dołożą wszelkich starań, aby spory te rozwiązać polubownie. W przypadku niemożności ich 

polubownego spory rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§11 

Nie stanowi zmiany do umowy przyjęcie przez Strony dokumentów księgowych (np. faktur, 

rachunków, not odsetkowych) związanych z realizacją umowy, zawierającej dane odnośnie 

terminu płatności niezgodne z treścią zawartej umowy. 

§12 

Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy wyszczególnieni we wstępie do umowy 

oświadczają, że posiadają umocowania prawne pozwalające na prawomocne podpisanie 

umowy. 

§13 

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

 

 

 

      ……………………………..     …………………………….. 

     Zamawiający            Wykonawca 

 

 

* Niepotrzebne skreślić 


