
 
 

 

ZAŁ ĄCZNIK NR 2 
 

 

WZÓR 

UMOWA NR …./….  
 

Zawarta w dniu ……………………. roku pomiędzy: 
Urzędem Gminy w Kawęczynie, 
z siedzibą: Kawęczyn 48,  62-704 Kawęczyn, 
REGON 000541345  NIP 6681224079 
tel. (63) 288 59 10, Fax: 63 288 59 40 
reprezentowaną przez: 
Jana Nowaka – Wójta Gminy 
przy kontrasygnacie Edyty Balcerzak – Skarbnika Gminy 
 
Zwaną dalej „Zamawiaj ącym”   
 

a 
 
______________________________________________________________ 
 
NIP ____________________________REGON ______________________ 
reprezentowanym przez: 
______________________________________________________________ 
 
Zwanym dalej Wykonawcą,  

 

§   1. 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z „Regulaminem 
Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Gminy Kawęczyn oraz jednostkach organizacyjnych 
na „Zakup, dostawa i montaż nowej kserokopiarki - urządzenia wielofunkcyjnego”.  
 

 

§   2. 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i montaż fabrycznie 
nowego urządzenia wielofunkcyjnego zgodnie z warunkami zawartymi w: 

a) niniejszej umowie,  
b) ofercie dostawcy, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy- zwanego dalej urządzeniem 

wielofunkcyjnym. 
2. Wykonawca zapewni Zamawiającemu kompleksową obsługę, przy zachowaniu maksimum 

staranności i fachowości we wszystkich czynnościach związanych z dostawą, instalacją 
urządzenia, szkoleniem z zakresu obsługi oraz serwisem. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony i posiada wszystkie niezbędne kwalifikacje do 
pełnej realizacji przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający będzie wywiązywał się z przyjętych zobowiązań, wynikających z niniejszej 
umowy, a w szczególności będzie dbać o stworzenie odpowiednich warunków do 
wykonywania przez Wykonawcę czynności serwisowych w siedzibie Zamawiającego. 

5. Wykonawca oświadcza, że urządzenie wielofunkcyjne jest fabrycznie nowe, dopuszczone do 
użytku, posiada odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełnia wymogi norm 
określone obowiązującym prawem. 

 



 
 

 

 

§   3. 

Termin wykonania umowy wynosi 7 dni od momentu podpisania umowy. 

 

§   4. 

1. Cena za wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 2 wynosi ……………..zł netto 
(słownie………………….) + podatek VAT  % (tj. ………………..zł) czyli łącznie brutto 
………..zł (słownie:……………….zł). 

2. Kwota określona w ust 1 jest ceną ryczałtową i obejmuje wykonanie całości przedmiotu 
zamówienia,  o którym mowa w § 2. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność 
Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem 
przedmiotu zamówienia. 
 

 

§   5.   

1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenie w siedzibie Zamawiającego, Urząd Gminy w 
Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn.  

2. Dostawa nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy, 
3. Potwierdzeniem odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego będzie podpisany Protokół 

zdawczo-odbiorczego bezpośrednio po dokonaniu dostawy, zainstalowaniu i sprawdzeniu 
sprzętu. 

 

§   6. 

1.Płatność za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonana przelewem w terminie 21 dni na 
rachunek Wykonawcy podany na fakturze. 

2. Podstawą  do przyjęcia faktury VAT jest podpisanie przez Zamawiającego Protokołu 
zdawczo-odbiorczego. 

3. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający poleci swojemu bankowi 
dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego konto. 

4. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy będzie wysłana na rachunek Wykonawcy podany 
na fakturze. 

 
§   7. 

1.Na dostarczone urządzenie wielofunkcyjne Wykonawca udzieli gwarancji 36 miesięcy bez 
limitu kopii oraz zapewni w okresie gwarancji bezpłatny serwis gwarancyjny. 

2. W  przypadku awarii sprzętu Zamawiający dokona telefonicznego lub pisemnego zgłoszenia 
awarii (również faksem) przez upoważnionego pracownika. 

3. Czas reakcji serwisu (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze 
zgłaszającym)- do końca następnego dnia roboczego od chwili zgłoszenia. 

4. Serwis gwarancyjny będzie wykonywany w zakresie : usuwania awarii urządzenia, a także  
poprzez wymianę wadliwego, uszkodzonego sprzętu lub podzespołów tego sprzętu. 

5. Okres gwarancji sprzętu ulega przedłużeniu o czas jego niesprawności, tj. realizacji usunięcia 
usterki, awarii ( naprawy lub wymiany wadliwego podzespołu, lub urządzenia) 

6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niezbędną kartę gwarancji. 
 

§   8. 

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 



 
 

 

- zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 za 
każdy dzień zwłoki, 

- zwłoki w usunięciu wad w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 za każdy 
dzień zwłoki, 

- odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę w 
wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 4. 

2. Karę, o której mowa w ust.1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego 
rachunek  bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu 
żądania Zamawiającego zapłaty kary umownej. 

3. Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, 
jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne. 

4.  Wykonawca może żądać zapłaty odsetek ustawowych, z tytułu zwłoki w zapłacie faktury. 
 
 

§   9. 

Wszelkie zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonane w formie aneksów pod rygorem 
nieważności. 
 

§   10. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu  
Cywilnego. 
 

§   11. 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywać będzie właściwy rzeczowo sąd 
cywilny dla siedziby Zamawiającego. 
 

 

§   12. 

Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJ ĄCY:                                                                   WYKONAWCA: 

 

 

 

 


