UMOWA NR ……………./2017
zawarta w dniu ……..…........ w Radzyniu Podlaskim, pomiędzy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….,
reprezentowanym przez: ...................................................................
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
......................................................................................................................................
reprezentowanym przez: ...................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”,
łącznie zwanych „Stronami”
W wyniku zapytania ofertowego nr………………….. z dnia ………………………… na …………………………………………, została zawarta
umowa o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest …………………………………….. zgodnie z ofertą Wykonawcy oraz opisem oferowanego
towaru stanowiącym integralną część niniejszej umowy (załączniki 1 i 2 do umowy).
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest nieużywany, fabrycznie nowy i nie przewidziany do wycofania z
produkcji w momencie składania oferty, pochodzi z legalnych kanałów dystrybucji producenta sprzętu.
§2
Termin realizacji umowy
Wykonanie umowy nastąpi w terminie do 14 dni od otrzymania zaliczki w wysokości 30%.
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§3
Warunki dostawy
Przedmiot umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt i ryzyko. Miejscem dostawy jest
………………………………...……………………………………………………………..
Osobą / osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest/są: ……………………………………………….
……………………………………………………….
Wykonawca poniesie we własnym zakresie koszty transportu do miejsca dostawy, ubezpieczenie towaru na czas
transportu, koszty załadunku i rozładunku.
Nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem dostawy, Wykonawca powiadomi o gotowości dostawy:
………………………………………………………………………., lub/ i drogą elektroniczną na adres e-mail: ………………………………………….
Osobami odpowiedzialnymi ze strony Zamawiającego za odbiór Przedmiotu umowy i podpisanie protokołów jego
przekazania do użytku będą osoby wymienione w ust. 4.
Wykonawca, wraz z dostawą dołączy kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi oraz inne wymagane dokumenty zgodnie z
zapisami zawartymi w opisie oferowanego towaru.
Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego bez zastrzeżeń przez obie strony.
Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wady przedmiotu umowy, Zamawiający sporządzi protokół rozbieżności.
Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia stwierdzonych wad w terminie 21 dni roboczych od dnia podpisania
protokołu rozbieżności.
Usunięcie wad wskazanych w protokole rozbieżności zostanie potwierdzone protokolarnie przez Strony.
Wykonawca ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy do czasu jego dostarczenia i podpisania przez
Strony protokołu dostawy bez zastrzeżeń.
W trakcie realizacji dostawy Wykonawca zobowiązany jest do takiej organizacji wykonywanych czynności, aby nie
uniemożliwiały one lub nie utrudniały pracy Zamawiającemu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania we własnym zakresie dodatkowych prób, pomiarów i innych
czynności mających na celu sprawdzenie zgodności przedmiotu dostawy z umową.
§4
Wartość umowy

Wartość umowy ustala się na kwotę:
brutto ………………….. zł (słownie: …..)
netto ………………….. zł (słownie …...),
kwota VAT (wg stawki … %): ……….. zł.
2.
Wartość umowy, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, opłaty i podatki związane z dostawą przedmiotu
umowy do Zamawiającego.
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§5
Termin i warunki płatności
Po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury Zamawiający dokona zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania faktury.
Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany protokół odbioru.
Jako zapłatę faktury rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin uważa się za
zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu
płatności.
Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej, bez pisemnej zgody
Zamawiającego. Treść dokumentów, dotyczących przenoszonej wierzytelności (umowy o przelew, pożyczki,
zawiadomienia, oświadczenia itp.) nie może stać w sprzeczności z postanowieniami niniejszej umowy.
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć podmiotowi trzeciemu wykonywania zobowiązań
wynikających z niniejszej umowy.
§6
Kary umowne
W przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje umowy w terminie określonym w § 2 lub nie uzupełni braków ilościowych
albo nie dokona wymiany towaru wadliwego na towar wolny od wad, w terminie określonym w § 3 ust. 8 i ust. 14,
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto umowy, za każdy tydzień zwłoki w dostawie,
nie więcej niż 5% wartości umowy.
W przypadku zwłoki w usunięciu usterek i wad w okresie gwarancji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 0,5% wartości brutto umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie
usterek i wad.
Za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w szczególności,
określonych w § 7 ust. 1 umowy, jak również za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości brutto umowy.
Za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn od niego zależnych, Zamawiający zapłaci
karę umowną w wysokości 5% wartości brutto umowy.
Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, po uprzednim wystawieniu
noty obciążeniowej. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.
Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki użytkowania dostarczonych urządzeń, w tym szkody
osobowe, rzeczowe, utracone zyski itp.

§7
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:
1.
Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn bądź nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
2.
Wykonawca przerwał bez uzasadnionych przyczyn realizację przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30
dni.
3.
Wykonawca nie zrealizuje umowy w terminie określonym w § 2 umowy.
2. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy następuje z chwilą pisemnego
zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o przyczynie odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od
umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia.
3. W przypadku stwierdzenia dostaw wadliwie wykonanych, kosztami niezbędnymi do prawidłowego zrealizowania
dostaw obciążony zostanie Wykonawca, z którym rozwiązano umowę poprzez odstąpienie.

§8
Gwarancja, serwis gwarancyjny, reklamacje
Na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres …. miesięcy, liczony od dnia podpisania bez
zastrzeżeń protokołu odbioru po wykonaniu całości przedmiotu umowy. Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis
gwarancyjny. Warunki gwarancji i serwisu zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu, w tym w szczególności z opisem
oferowanego towaru.
§9
Zmiany umowy
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności w
następujących przypadkach:

1) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. wycofanie z obrotu urządzeń lub
materiałów), zmiana nie może spowodować podwyższenia ceny oraz obniżenia parametrów technicznych,
jakościowych i innych wynikających z oferty, na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy,
2) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu
prawnego, w tym zmiany stawki podatku VAT (przy czym wynagrodzenie netto nie ulega zmianie).
2. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie zawierające opis
proponowanych zmian i ich uzasadnienie.
3. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, Wykonawca zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie
Zamawiającego z wyprzedzeniem umożliwiającym aneksowanie Umowy w trybie niewywołującym opóźnienia w
planowanych terminach dostawy, nie później jednak niż 14 dni przed planowaną zmianą.
§ 10
Postanowienia końcowe
1. Wszelka korespondencja w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy powinna być kierowana na niżej podane
adresy Stron:
dla Wykonawcy: …………………………………….……………..…………………,
dla Zamawiającego: …………………………………………………………………….
2. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla miejsca i siedziby Zamawiającego.
5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla
Wykonawcy.
6. Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy (Załącznik nr 1) oraz opis oferowanego towaru (Załącznik nr
2).
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