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UMOWA nr      Projekt 

zawarta w dniu .  

pomiędzy: 

 

 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

Reprezentowaną w tej umowie przez : 

 

 

a 

Gminą Mogielnica, 05-640 Mogielnica, ul. Rynek 1 

NIP: 7971893228 

Zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną w tej umowie przez: 

 

 

łącznie zwanych Stronami Umowy. 

Na podstawie postanowień Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy i 
Miasta Mogielnica, bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129, z późn. zm.), zwanej dalej: „ustawą Pzp”, zgodnie z przepisem 
art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp, z uwagi na wartość niniejszego zamówienia mniejszą od 130 000 
złotych netto. 
zawarto umowę następującej treści: 

 

 

 

1. PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

Przedmiotem umowy w ramach projektu „Cyfrowa gmina” jest zakup i dostawa niżej 

wymienionego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania  

1. Dwustronny skaner dokumentów – szt. 2 

 

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

 

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

/nazwa  skanera oraz model / 
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Kwota brutto wynosi za 1 szt.  .................................PLN (wraz z podatkiem VAT)     

(słownie .................................................................................................................złotych 

Kwota brutto wynosi za 2 szt.  .................................PLN (wraz z podatkiem VAT)     

(słownie .................................................................................................................złotych 

Okres Gwarancji  .................... miesięcy. 

2. Serwer NAS  – szt. 1 

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

 

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

/nazwa  serwera NAS oraz model / 

 

Kwota brutto wynosi za 1 szt.  .................................PLN (wraz z podatkiem VAT)     

(słownie .................................................................................................................złotych 

Okres Gwarancji  .................... miesięcy 

 

3. Zapora UTM - szt. 1 

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

 

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

/nazwa  zapory UTM oraz model / 

 

Kwota brutto wynosi za 1 szt.  .................................PLN (wraz z podatkiem VAT)     

(słownie .................................................................................................................złotych 

Okres Gwarancji  .................... miesięcy 

 

4. Serwer wraz z systemem operacyjnym - szt. 1 

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

 

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

/nazwa  serwera, model  oraz parametry/ 

 

Kwota brutto wynosi za 1 szt.  .................................PLN (wraz z podatkiem VAT)     

(słownie .................................................................................................................złotych 
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Okres Gwarancji  .................... miesięcy 

 

5. Stacje robocze z monitorem, z system operacyjnym oraz z pakietem 
biurowym  - szt. 10 

 

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

 

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

 

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

 

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

/nazwa  i model komputera, monitora, systemu operacyjnego oraz pakietu biurowego/ 

 

Kwota brutto wynosi za 1 szt zestawu.  .................................PLN (wraz z podatkiem VAT)     

(słownie .................................................................................................................złotych 

 

Kwota brutto wynosi za 10 szt zestawów.  .................................PLN (wraz z podatkiem VAT)     

(słownie .................................................................................................................złotych 

Okres Gwarancji  .................... miesięcy 

 

6. Zakup oprogramowania do monitorowania sieci i użytkowników, 
inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania, zdalnej pomocy technicznej 
oraz ochrony danych przed wyciekiem i zainfekowaniem dla 25 
użytkowników; 
 

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

 

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

/nazwa  oprogramowania, producent, wersja/ 

 

Kwota brutto wynosi za 1 szt.  .................................PLN (wraz z podatkiem VAT)     

(słownie .................................................................................................................złotych 

 

OGÓLNA WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY wynosi ..................................PLN (wraz z 

podatkiem VAT)     

(słownie ..........................................................................................................................złotych 
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7. WYKONAWCA   wyda  ZAMAWIAJĄCEMU  przedmiot   mniejszej   umowy   jako 

oryginalny i fabrycznie nowy nadający się do użytkowania. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie do 15 

listopada 2022r.  

2. Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony zostanie pisemnym protokołem odbioru 

ilościowego i jakościowego, podpisanym przez przedstawicieli Stron. Integralną część 

protokołu zdawczo-odbiorczego stanowią karty gwarancyjne sprzętu komputerowego i 

licencje, certyfikaty CE  oraz inne dokumenty wydane dla użytkownika oprogramowania 

§ 3 

1. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po stwierdzeniu przez Zamawiającego wykonania 

pracy będącej przedmiotem umowy i wystawieniu przez Wykonawcę faktury. 

2. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem na konto 

bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 14 dni od daty doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym przez Strony 

protokołem, o którym mowa w § 2 ust.2. 

3. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 

2 ust.2. 

4. Wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków gwarancyjnych ponosi 

WYKONAWCA. 

5. Strony ustalają, że naprawy będą dokonywane w zależności od potrzeb, w siedzibie 

ZAMAWIAJĄCEGO. Ewentualne dostarczenie sprzętu komputerowego do punktu 

napraw obciąża WYKONAWCĘ. 

6. ZAMAWIAJĄCY wymaga, by czas naprawy sprzętu komputerowego to następny dzień 

roboczy. Przekraczając ten termin WYKONAWCA jest obowiązany podstawić sprzęt 

komputerowy zastępczy (odpowiadający parametrom technicznym wymienionego 

sprzętu komputerowego). 

§ 4 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają na kwotę  
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……………………………… zł brutto /wraz z podatkiem VAT/ 

/Słownie:……………………………….…………………………………………………………./ 

2. Strony umowy ustalają, iż dniem zapłaty będzie dzień, w którym Zamawiający wydał 

swojemu bankowi polecenie przelewu wynagrodzenia na konto Wykonawcy. 

3. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 pkt 1, 

Wykonawca uprawniony jest do naliczenia odsetek za zwłokę. 

 

§ 5 

Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są niżej wymienione kary 

umowne: 

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu lub przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy w 

wysokości 0,5% ustalonego w § 4 pkt. 1 niniejszej umowy wynagrodzenia brutto za 

każdy dzień zwłoki, jednak ogółem nie więcej niż 10% wartości wynagrodzenia 

brutto określonego w § 4 pkt 1 niniejszej umowy 

2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z 

przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 

brutto, określonego w § 4 pkt 1 niniejszej umowy. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 6 

Strony umowy zobowiązują się do zachowania tajemnicy istotnych warunków niniejszej 

umowy. 
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§ 7 

W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej umowy zostały uznane za 

nieważne, nieważność taka nie wpływa na ważność i skuteczność całej umowy. 

 

§ 8 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

 

§ 9 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie obowiązujące 

przepisy w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 10 

Wszelkie spory jakie mogą wynikać z wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie 

wyłącznie właściwy miejscowo i rzeczowo sąd dla miejsca siedziby Zamawiającego.    

 

§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY

             

 

Przygotował: 

Tomasz Kowalski       

 
 


