
         Załącznik nr 2  

UMOWA NR ………….   

Zawarta w dniu  ……………….. r. w Urzędzie Gminy w Janowicach Wielkich pomiędzy 

Gminą Janowice Wielkie z siedzibą w Janowicach Wielkich, ul. Kolejowa 2, zwaną w dalszej 

części umowy „Zamawiającym” reprezentowaną przez Kamila Kowalskiego – Wójta Gminy 

Janowice Wielkie, przy kontrasygnacie Marcina Barana – Skarbnika Gminy, a 

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

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

zwanym 

 w dalszej części umowy „Wykonawcą”, o następującej treści: 

 

§ 1 

W oparciu o dokonany wybór oferty Wykonawcy w przeprowadzonym postępowaniu o 

udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego pn. „Dostawę kompletnych zestawów 

komputerowych na potrzeby Świetlicy Wiejskiej „Rudawy” w Janowicach Wielkich „ 

w ramach operacji – 

„Międzypokoleniowe centrum komputerowe w świetlicy wiejskiej „Rudawy” w 

Janowicach Wielkich” której celem jest Podniesienie jakości życia mieszkańców  

Partnerstwa Ducha Gór poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej „Rudawy” w 

Janowicach Wielkich  w komputery oraz przeprowadzenie cyklu warsztatów z zakresu 

obsługi komputera.  

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje i zobowiązuje się dostarczyć 7 kompletnych 

zestawów komputerowych wg. Specyfikacji zawartej w zapytaniu ofertowym.  

 

§ 2 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnych 7 zestawów komputerowych na 

potrzeby Świetlicy Wiejskiej „Rudawy” w Janowicach Wielkich. 

 

2. Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia: 

W ramach zadania opisanego w pkt. 1 Wykonawca zobowiązany  dostarczyć do Świetlicy 

Wiejskiej Rudawy w Janowicach Wielkich następującego sprzętu komputerowego.  

 

 Kompletny zestaw komputerowy  – 7 szt. o następującej specyfikacji: 

 Komputer PC- procesor Intel Core i3-4130 2 rdzenie 3,4Ghz,4 GB Ram ,HDD 

500 GB, Intel HD graphics, USB 3.0, DVD-RW, karta dźwiękowa realtek, karta 

sieciowa zintegrowana , bluetooth, klawiatura , mysz optyczna, oprogramowanie 

Windows 8/8.1 OEM 

 Monitor LED-min 21 cali. 

 

§ 3 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze złożoną ofertą i 

niniejszą umową.  



 

§ 4 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot umowy fabrycznie nowy, 

wolny od wad, spełniający wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.  

       

 

§ 5 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z uzgodnieniami i transportem przedmiotu 

umowy, ubezpieczeniem transportu przedmiotu umowy, gwarancji jakości na dostarczony 

przedmiot umowy. 

 

§ 6 

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy: w dniu zawarcia umowy.  

2. Termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy:  do 7 dni od dnia zawarcia 

umowy. 

 

 

§ 8 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność:  

1. Wobec osób trzecich za wszelkie szkody powstałe w związku i podczas wykonywania 

przedmiotu umowy. 

 

§ 9 

Termin dostawy przedmiotu umowy zostanie ustalony między stronami umowy telefonicznie 

lub faksem. Miejsce dostawy, rozładunku i montażu: Świetlica Wiejska „Rudawy” w 

Janowicach Wielkich il. 1 Maja 25 58-520 Janowice Wielkie 

§ 11 

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na okres 

24 miesięcy.  

2.Obowiązki i uprawnienia stron w zakresie gwarancji na dostarczony przedmiot umowy, 

sposób zgłaszania wad oraz tryb usuwania wad, zostały  określone w karcie gwarancyjnej 

stanowiącej Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego oraz Załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy. Karta gwarancyjna stanowi  integralną część umowy.  

§ 12 

Za wykonanie przedmiotu umowy  o którym mowa w  mowa w § 2 umowy Wykonawca  

otrzyma wynagrodzenie brutto, zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości: …………………....... 

słownie: ………………………………………………………………………………………… 

 

§ 13 



Wypłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w ciągu 30 dni od daty potwierdzenia odbioru 

przedmiotu umowy i  otrzymaniu faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy.  

Nr rachunku bankowego Wykonawcy : ……………………………………………................... 

§ 14 

W przypadku nie wykonania przedmiotu umowy w terminie, wykonania go wadliwie lub w 

sposób nienależyty Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych.  

 

§ 15 

Kary umowne mogą być liczone od kwoty  wynagrodzenia określonej w § 12 w wysokości 

1% za każdy dzień wykonania zlecenia po terminie wymienionym w § 6 pkt. 2  niniejszej 

umowy. 

§ 16 

Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli stwierdzi, że 

Wykonawca realizuje przedmiot umowy:  

1) bez zachowania należytej staranności   

2) niezgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej umowie. 

 

                                                 § 17 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

§ 18 

Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

Dopuszczalne będą jedynie zmiany nieistotne, które po wprowadzeniu do umowy na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłyby na krąg podmiotów ubiegających się o 

zamówienie, czy też na wynik postępowania.  

 § 19 

Wszelkie inne nieistotne zmiany do niniejszej umowy wymagają zgody obu stron umowy i 

formy pisemnej w formie aneksu do niniejszej umowy pod rygorem nieważności.   

 

§ 20 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej                

ze stron. 

 

 

………………………………….    ……………………………… 

                 Wykonawca       Zamawiający  

                                                                             


