UMOWA Nr …………
- istotne postanowienia –

Załącznik Nr 6

zawarta w dniu ………………………. r. w Zochcinku pomiędzy:
Powiatem Opatowskim ul. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów, NIP: 863-168-47-10
w imieniu którego działa Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku, Zochcinek 42, 27-500 Opatów REGON
000302528
reprezentowanym przez p.o. dyrektora Jarosława Basaka upoważnionego na podstawie uchwały
48.24.2016 Zarządu Powiatu
zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym lub Inwestorem,
a:
……………………………………………………………………………………………………………………….
z siedzibą: …………………, reprezentowanym/ną przez:
……………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym/ą w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą lub Dostawcą, o następującej treści.
Preambuła
Niniejsza umowa obejmuje zadanie: Dostawa i montaż wyposażenia do Domu Pomocy Społecznej w
Opatowie
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa wyposażenia i jego montaż w Domu Pomocy Społecznej w
Opatowie w zakresie zadania Nr ……………………………………………………………………………………………..
określonym w załączniku Nr 7 do niniejszej SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”.
2. Zamówienie obejmuje również transport rzeczy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,
rozładunek i montaż.
§2
1. Dostawca wykona dostawę oraz wykona wszystkie czynności wynikające z pełnej realizacji przedmiotu
umowy określonego w § 1 do dnia ……………………………….
2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
3. Dostawca powiadomi Zamawiającego pisemnie, drogą elektroniczną lub telefonicznie o planowanym
terminie przekazania przedmiotu umowy z wyprzedzeniem nie krótszym, niż 2 dni robocze.
4. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia w ciągu 2 roboczych dni od daty wskazanej przez
Wykonawcę w powiadomieniu, o którym mowa w ust. 3.
5. Do odbieranego sprzętu winna być dołączona pełna dokumentacja potwierdzająca spełnianie warunków
określonych w SIWZ.
6. Kompletność dostawy oraz zgodność z zamówieniem potwierdzona zostanie w protokole odbioru.
7. Jeżeli w trakcie odbioru sprzętu zostaną stwierdzone wady, Zamawiający ma prawo powstrzymania się
z odbiorem do czasu usunięcia wad. W takim wypadku sporządzony zostanie protokół, w którym
wyszczególnione zostaną stwierdzone wady oraz wskazany zostanie termin ich usunięcia.
Zamawiający może wyrazić zgodę na odbiór przedmiotu zamówienia bez sprzętu wadliwego, co zostanie
zaznaczone w protokole odbioru i wyznaczyć dodatkowy 7 dniowy termin na dostarczenie sprzętu bez wad.
8. Wymieniony w ust. 6 protokół, podpisany bez uwag przez uprawnionych przedstawicieli Stron, stanowić
będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.
§3
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi zgodnie z ofertą Wykonawcy:
netto………..………………………………. zł Vat …………………
brutto ……………………………….. ……./słownie: ………………………………………………………………….../
2. Na fakturze za wykonanie przedmiotu umowy należy uwzględnić wszystkie pozycje wynikające z
zapytania ofertowego.
3. Należność za zrealizowanie dostawy i wszelkie czynności niezbędne dla prawidłowej realizacji
przedmiotu zamówienia będzie uregulowana przelewem na konto Dostawcy wskazane na fakturze, w ciągu
30 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
4. Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Kwota należności głównej będzie zmniejszona o kwoty wypłacone podwykonawcom.
6. Upoważnia się Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu Zamawiającego.

§4
1. Przedstawicielem Dostawcy do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji niniejszej umowy jest:
_______________________________________tel. __________
2. Przedstawicielem Zamawiającego do kontaktów z Dostawcą w zakresie realizacji niniejszej umowy jest:
_______________________________________tel. ___________
§5
1. Na dostarczony sprzęt komputerowy Dostawca udzieli Zamawiającemu gwarancji, zgodnie z warunkami
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Okres gwarancji zacznie płynąć od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru.
3. Dostawca zobowiązuje się w ramach gwarancji do bezpłatnych napraw sprzętu w terminie do 14 dni
kalendarzowych od dnia zgłoszenia konieczności naprawy.
4. Dostawca w okresie gwarancji jest zobowiązany do realizacji napraw gwarancyjnych w systemie „door
to door”, tzn. do odbioru uszkodzonego i dostarczenia naprawionego sprzętu na własny koszt i ryzyko lub
do dokonania naprawy na miejscu.
5. W przypadku braku możliwości naprawy uszkodzonego sprzętu w terminie 14 dni kalendarzowych
Dostawca jest zobowiązany do dostarczenia i udostępnienia na czas naprawy gwarancyjnej sprzętu
zastępczego o nie gorszych parametrach techniczno – użytkowych.
6. Serwis gwarancyjny urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera
serwisowego producenta danego sprzętu.
7. Okres gwarancji przedłuża się każdorazowo o czas od momentu zgłoszenia Dostawcy wady do
dostarczenia sprzętu z usuniętą wadą.
8. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji dwukrotnej naprawy tego samego sprzętu, gdy nadal
wykazuje on wady, Dostawca dostarczy nowy egzemplarz wolny od wad.
9. W przypadku, gdy Dostawca nie wykona napraw gwarancyjnych w terminach określonych w ust. 3 lub
realizuje naprawy gwarancyjne niezgodnie z zapisami umowy, wówczas Zamawiający ma prawo do
powierzenia wykonania tych napraw innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
§6
1. Dostawca przedstawi Zamawiającemu umowy z podwykonawcami w terminie 3 dni od daty
zawarcia niniejszej umowy.
2. Dostawca wyraża zgodę na zapłatę wynagrodzenia określonego w umowach z podwykonawcami na rzecz
tych podwykonawców.
3. Dostawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność prawną za realizację
przedmiotu umowy, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy oraz za wszelkie szkody wynikłe z ich
winy.
§7
1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez prawa Dostawcy do odszkodowania, jeżeli:
a) Dostawca nie dostarczy przedmiotu umowy w ciągu 30 dni od terminu określonego w § 2 ust. 1.,
b) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy,
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
2. Odstąpienie od umowy powinno być w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia pod rygorem
nieważności odstąpienia.
§8
1. Zamawiający zastrzega zastosowanie kary umownej, na wypadek niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Dostawca w wysokości 5 %
wartości zamówienia brutto określonej w § 3 pkt 1 umowy.
b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,8 % wartości zamówienia brutto
określonej w § 3 pkt 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
3. Zamawiający zapłaci Dostawcy kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10%
wartości zamówienia brutto ustalonego w § 3 pkt 1 umowy.

4. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy
wysokość zastrzeżonej kary umownej.
5. Strony ustalają płatność kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania obciążenia.
§9
Strony zobowiązują się do natychmiastowego pisemnego informowania o każdej zmianie adresu, telefonu i
faksu i adresu e-mailowego bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy. W przypadku braku takiej
informacji pisma przesłane na dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczone.
§ 10
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w następujących
przypadkach:
1) zmianę terminu realizacji umowy z powodu wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń,
2) zmiany osób, przy pomocy których Dostawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki
określone zapytaniu ofertowym,
2. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:
1) zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną, na piśmie,
pod rygorem nieważności,
2) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do
udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności,
3) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
2. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących
następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu.
§ 11
Wszelkie spory wynikłe z wykonywania niniejszej umowy, które nie będą mogły być rozstrzygnięte
polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
§ 13
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego i
jeden dla Wykonawcy.
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