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Załącznik nr 2 do zaproszenia 

 

UMOWA Nr ______________ 

 

zawarta w dniu _______________r. w Wolborzu  pomiędzy:  

 

Gminą Wolbórz, Plac Jagiełły 28; 97-320 Wolbórz, NIP: 771-26-57-616, 
reprezentowaną przez Burmistrza Wolborza Andrzeja Jarosa, przy kontrasygnacie 
Skarbnika Gminy, zwaną dalej Kupującym,  

a ________________________________________________________ z siedzibą ____________________________ 
NIP: _______________________, REGON: ______________________, wpisanym do _______________________ 
reprezentowanym przez  ______________ –zwanym dalej Sprzedającym. 

 

§ 1 

Strony zgodnie oświadczają, iż niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego  
o wartości nie przekraczającej kwoty 30 tys. Euro, na podstawie Regulaminu wydatkowania 
środków publicznych w Urzędzie Miejskim w Wolborzu na zadanie: „Zdalna Szkoła – wsparcie 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”  

 

PRZEDMIOT UMOWY 
§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest Zakup i dostawa komputerów w ramach realizacji projektu pn. 
„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia 
zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Program Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczy zakupu i dostawy komputerów 
przenośnych – laptopów 
3. Ilość komputerów 27 sztuk. 
4. Komputery muszą być nowe, nieużywane.  
5. Gwarancja 24 miesiące. 
6. Wymagane minimalne parametry techniczne planowanych do nabycia komputerów:  

1) procesor Intel Core i3 z nową generacją lub procesor o parametrach równoważnych lub 
wyższych,,  

2) pamięć RAM - 4GB,  
3) klawiatura QWERTY US,  
4) wbudowana karta graficzna,   
5) kamera wbudowana w ramkę ekranu,   
6) dysk twardy minimum 240 GB, SSD 
7) złącza i łączność: USB, HDMI lub równoważne, Bluetooth w standardzie minimum 2.0, 
8) przekątna ekranu LCD 15,6 cali 
9) Zestaw słuchawkowy obu uszny, nauszny, przewodowy z połączeniem USB, przycisk 

wyciszania fizyczny umieszczony na przewodzie lub na mikrofonie, mikrofon na pałąku,  
10) Łączność Port 1Gbit LAN, wbudowane WiFi 802.11 a/b/g/n/ac. 
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11) System operacyjny Windows 10 Home z licencją 
12) Laptop z zainstalowanym system operacyjnym,. Gotowy do pracy. 
13) Do każdego laptopa – mysz przewodowa. 

7. Komputery muszą posiadać bezpieczne i fabrycznie oryginalne opakowania.  
8. System operacyjny ma być nowy, nieużywany i nigdy nieaktywowany na innym urządzeniu.  
9. Oprogramowanie ma być fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera. 
10. Atrybuty legalności dostarczanego oprogramowania muszą być zgodne z zasadami 

określonymi przez producenta dostarczonego oprogramowania.  
 

TERMIN  
§ 3 

Strony ustalają następujące terminy realizacji umowy: 

 Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem podpisania 
umowy. 

 Ostateczny termin zakończenia przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 14 dni od daty 
podpisania umowy, tj. nie później niż  do dnia _________________ roku do Urzędu 
Miejskiego w Wolborzu.   

 Terminem wykonania przedmiotu umowy jest data podpisania bezusterkowego 
protokołu odbioru końcowego. 

 

ZOBOWIĄZANIA  KUPUJĄCEGO 
§ 4 

1. Zamawiający zobowiązuje się do wykonywania czynności wynikających z niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia po dokonaniu odbioru wykonanych 
robót. 

ZOBOWIĄZANIA  SPRZEDAJĄCEGO 
§ 5 

 

1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć sprzęt musi być zgodny z zapytaniem 
ofertowym Nr ZFP.042.2.2.2020.KM z dnia 14.05.2020r. oraz złożoną ofertą przez 
Sprzedającego z dnia _____________r.  

3. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, sprawny i nie może być 
przedmiotem praw ani zobowiązań osób trzecich. 

4. Dostarczony sprzęt pochodzić będzie z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych 
producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.  

 

WYNAGRODZENIE I ODBIÓR SPRZĘTU 
§  6 

1. Strony postanawiają, że za wykonanie przedmiotu umowy Sprzedający otrzyma 
wynagrodzenie w wysokości _______________ zł brutto (słownie: _____________ złotych), w 
tym 23% podatku od towarów i usług. 
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2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia oraz ryzyko Wykonawcy z tytułu prawidłowego ich 
oszacowania i innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu i rozmiaru przedmiotu 
umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.  

5. Podstawą do wystawienia faktury  jest protokół odbioru sporządzony w dniu 
dostawy do siedziby Kupującego. 

6. Kupujący dokona płatności w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty doręczenia 
kompletnej faktury Zamawiającemu. Dniem płatności jest dzień wydania przez 
Kupującego polecenia zapłaty do banku, w którym prowadzony jest jego rachunek. 

7. Kupujący nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

8. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazany przez Sprzedającego 
rachunek bankowy o numerze: 

___________________________________________________________________________________________________. 

9. Sprzedający oświadcza, że powyższy rachunek bankowy należy do niego i że 
posiada oddzielnie wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności 
gospodarczej.  

10. Płatność zostanie dokonana za pośrednictwem metody podzielonej płatności (MPP). 

 

WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMII 
§  7 

 

1. Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji jakości na cały przedmiot zamówienia 
na okres 24 miesięcy. Okres gwarancji biegnie od daty podpisania przez Kupującego 
protokołu odbioru.  

2. Sprzedający wyda Kupującemu przed podpisaniem protokołu odbioru dokumenty 
gwarancyjne, wystawione przez siebie lub producenta asortymentu.  

3. Sprzedający gwarantuje najwyższą jakość urządzeń i oprogramowania objętych 
przedmiotem zamówienia.  

4. Kupujący wymaga, by zapewniona była naprawa lub wymiana urządzeń lub 
oprogramowania lub ich części, na nowe i oryginalne, zgodnie z metodyką i zaleceniami 
producenta.  

5. Sprzedający gwarantuje Kupującemu, że przedmiot zamówienia jest nowy oraz 
wolny od wad fizycznych. 

6. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe  
z przyczyn tkwiących w urządzeniach i oprogramowaniu objętych zamówieniem  
w chwili dokonania jego odbioru przez Kupującego, jak i wszelkie inne wady fizyczne 
urządzeń i oprogramowania, powstałe z przyczyn, za które Sprzedający lub inny 
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gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w okresie 
obowiązywania gwarancji.  

7. Sprzedający zapewnia wymianę wadliwego elementu na nowy w przypadku  
3-krotnej jego istotnej awarii. Za istotną awarię przyjmuje się każde uszkodzenie 
ograniczające funkcjonowanie elementu; w przypadku wymiany uszkodzonego 
elementu (albo jego podzespołu) na nowy obowiązywać będą warunki gwarancji  
i realizacji świadczeń gwarancyjnych wynikające ze złożonej oferty; okres gwarancji nie 
ulega zmianie i biegnie dla danego wymienionego elementu od dnia jego wymiany.  

8. W kwestiach dotyczących warunków gwarancji i rękojmi, nieuregulowanych  
w treści umowy lub w załącznikach stosuje się postanowienia Kodeksu Cywilnego.  

 

§  8 

Strony postanawiają, że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne. 

1. Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

a) Kupujący jest zobowiązany do zapłaty Sprzedającemu kar umownych za odstąpienie 
od umowy z przyczyn zawinionych przez Kupującego w wysokości 3% brutto 
wynagrodzenia umownego;   

b) Sprzedający jest zobowiązany do zapłaty Kupującemu kar umownych: 

• za zwłokę w wykonaniu zamówienia  w wysokości 1% wynagrodzenia umownego 
za  każdy dzień zwłoki, licząc od terminu umownego wskazanego w §3, tiret drugi. 

• w wysokości  3 % wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia od  umowy 
przez  Sprzedającego lub Kupującego z przyczyn leżących po stronie  Sprzedającego. 

2. Sprzedający upoważnia Kupującego do potrącenia naliczonych kar umownych z jego 
wynagrodzenia.  

§ 9 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy 
pisemnej. 

§  10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego.  

§  11 

Umowa  została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden  dla 
Sprzedającego, dwa dla Kupującego.  

 

Kupujący                                   Sprzedający 

 


