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Umowa Nr  ……../2016 

 
Zawarta w dniu ………roku w Kołbaskowie pomiędzy:  

 

Gminą Kołbaskowo, Urzędem Gminy Kołbaskowo z siedzibą w Kołbaskowie 72-001, 

Kołbaskowo 106, NIP 851-29-08-333, Regon 811685450, reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy Kołbaskowo – Małgorzatę Schwarz,  

zwaną dalej Zamawiającym, 

a ……………………. 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579). 

 

§ 1. 

 

Przedmiotem umowy jest obsługa informatyczna Urzędu Gminy w Kołbaskowie w okresie  

od 01 czerwca 2018 r. do 31 maja 2019 r. 

 

§ 2. 

 

Na przedmiot umowy określony w § 1 składa się zakres obowiązków przedstawiony w 

załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

 

§ 3. 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy. 

2. Zakres prac określonych w załączniku Nr 1 obejmuje usługi Wykonawcy w wymiarze 20 

godzin tygodniowo, potwierdzonych miesięczną kartą pracy. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do przygotowania miejsca pracy dla Wykonawcy, aby 

Wykonawca mógł należycie wykonywać swoje obowiązki. 

 

§ 4. 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie miesięczne za 

czynności określone w § 3 niniejszej umowy w kwocie ………..zł brutto (słownie: …… zł 

00/100), na podstawie wystawionej faktury VAT, w terminie 14 dni od daty otrzymania 

faktury przez Zamawiającego. 

2. Kwota wynagrodzenia określona w ustępie 1 obejmuje jedynie wynagrodzenie Wykonawcy 

za wykonaną usługę. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić wszelkie potrzebne materiały 

w tym części komputerowe i oprogramowanie niezbędne do wykonania usług określonych 

w § 3 niniejszej umowy. W przypadku wykonywania usługi przez część miesiąca 

kalendarzowego przysługuje wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej. 

3. Zamawiający oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów  

i usług oraz upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury VAT za swoje usługi bez 

podpisu odbiorcy.  
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§ 5. 

 

1. Umowa jest zawarta na czas określony tj. od 01 czerwca 2018 r. do 31 maja 2019 r. 

2. Zamawiający może rozwiązać umowę z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia, gdy 

uzna, że usługi Wykonawcy nie są należycie wykonywane. 

3. Wykonawca może rozwiązać umowę z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia, gdy 

uzna, że nie może należycie wykonywać swoich obowiązków. 

 

§ 6. 

 

1. Kwestie sporne, które mogą zaistnieć na tle wykonywania niniejszej umowy, przed 

poddaniem ich pod rozstrzygnięcie właściwego dla Zamawiającego Sądu, strony deklarują 

rozwiązać w drodze negocjacji.  

2. Wszelki zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Prawa 

Zamówień Publicznych oraz  Kodeksu Cywilnego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

WYKONAWCA                                                                                               ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 


