Załącznik nr 3 – wzór umowy

Umowa
zawarta dnia ………….. grudnia 2017 roku pomiędzy,
Skarbem Państwa – Sądem Rejonowym w Olkuszu z siedzibą 32-300 Olkusz, ul. Króla
Kazimierza Wielkiego 45, NIP 637-10-63-771 reprezentowanym przez:
…………………………………… zwanym dalej „Zamawiającym”
a
Firmą
……………………………………………….z siedzibą …………………………….……………………………………………..,
NIP ……………………….. REGON ………………………………………………………
reprezentowanym przez: ………………………………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”
§1
Niniejszą umowę zawarto na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2164) w wynik przeprowadzonego zapytania
ofertowego.
§2
Przedmiotem umowy jest dostawa przez Wykonawcę następującego sprzętu:
· Pięć sztuk komputerów stacjonarnych ………………………………………………………… zgodnie
z zapisami oferty Wykonawcy z dnia ………………………. cena jednostkowa brutto urządzenia
……………………….
· Pięć sztuk monitorów……………………………………………………………………………………….… zgodnie
z zapisami oferty Wykonawcy z dnia ………………………. cena jednostkowa brutto
urządzenia……………………
Kopia oferty wykonawcy stanowi załącznik nr …… do umowy.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu sprzęt będący przedmiotem umowy.
Specyfikację techniczną sprzętu stanowi załącznik nr 1 do umowy.
2. Przedmiot zamówienia określony w § 2 będzie dostarczony do siedziby Sądu w godzinach 7:30 do
15:30 na koszt Wykonawcy.
3. Termin realizacji przedmiotu umowy: do dnia …………………………….. r.
§4
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki przy realizacji dostawy
przedmiotu zamówienia w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 3 w wysokości 2%
wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 6
2. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy określonego w §
2 lub odstąpienia od umowy z wyłącznej winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §6 niniejszej
umowy.
3. Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania uzupełniającego, gdy
zastrzeżone kary umowne nie pokryją poniesionej szkody lub szkody będą wynikiem zdarzeń
nieobjętych odpowiedzialnością w formie kar umownych.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
§5
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwą jakość (rodzaj) dostarczonego sprzętu.

2. W przypadku dostawy sprzętu nieodpowiedniej jakości (rodzaju) Wykonawca będzie
zobowiązany dokonać wymiany w terminie 4 dni od dnia zgłoszenia niniejszego zdarzenia na
spełniające normy zawarte w § 2 niniejszej umowy.
3. Wykonawca gwarantuje, że sprzęt dostarczony w ramach niniejszej umowy jest fabrycznie
nowy i nieużywany oraz, że pochodzi z oficjalnego kanału sprzedaży producenta.
4. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia określony w § 2 na
okres …………. miesięcy liczony od daty sprzedaży określonej w fakturze VAT.
§6
Wynagrodzenie za całość przedmiotu umowy określonego w § 2 ustala się w wysokości: …… zł brutto
(słownie: ……………………………. zł, 00/100) w tym wartość netto: ……………. zł oraz podatek VAT 23%
w kwocie …………………….. zł.
§7
Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy z przyczyn obciążających Wykonawcę w terminie 7 dni
od dnia, w którym zaistniała przyczyna odstąpienia. W szczególności Zamawiający może odstąpić od
umowy w przypadku zwłoki w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczającej 7 dni lub
dwukrotnego dostarczenia towaru o cechach niezgodnych z zamówieniem, a określonych w § 2
niniejszej umowy.
§8
1. Należność za przedmiot umowy będzie uregulowana przelewem na konto bankowe Wykonawcy w
ciągu 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru sprzętu, którego wzór stanowi załącznik
nr ….. do umowy.
§9
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji lub danych, jakie
uzyskał w związku z zawarciem, wykonywaniem (wykonaniem) lub rozwiązaniem niniejszej umowy, co
do których powziął podejrzenie, iż są informacjami lub danymi objętymi tajemnicą przedsiębiorstwa
lub objętymi ochroną lub, że jako takie są traktowane przez Zamawiającego. Obowiązek ten trwa
bezterminowo.
1.
2.

§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.

§ 11
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca

Załącznik nr … do umowy
Protokół odbioru – wzór
1.
2.

Dotyczy umowy nr …………. z dnia …………….. r.
Wykonawca (nazwa, adres, NIP):

3.

Odbierający (nazwa, adres):

4.

Miejsce dostawy:

5. Przedmiot dostawy i odbioru:
Nazwa urządzenia:
A.Komputery:
1.
2.
3.
4.
5.

Numery seryjne:

B. Monitory:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Przekazanie w imieniu Wykonawcy

Data, miejscowość
7.

podpis (pieczątka)

Odbiór ilościowy sprzętu w imieniu Zamawiającego

Data, miejscowość

Oświadczenie
Konfiguracja i wyposażenie
dostarczonego
sprzętu
jest
zgodna ze specyfikacja zawartą
w umowie.

podpis (pieczątka)

Uwagi
Konfiguracja i wyposażenie
dostarczonego
sprzętu
jest
zgodna ze specyfikacja zawartą
w umowie.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

