Załącznik nr 5 – wzór umowy
UMOWA Nr ………............
w ramach realizacji projektu RPSW.02.05.00-26-0619/16 pt. „Platforma Wirtualnej Nawigacji”
współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.5
„Wsparcie Inwestycyjne sektora MŚP” Osi 2 „Konkurencyjna gospodarka” Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
zawarta w ___________________ dnia ______________ 2017 pomiędzy:
………………………………….. z siedzibą: ………………………………, ul. ……………………………, NIP: …………………,
reprezentowanym przez:
…………………………………. - ……………………………..
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
a
……………………………………, z siedzibą:…………………..…………, ul………..…………………,NIP: ..…………………..,
reprezentowanym przez:
………………………………….. - ………………………………..
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą
o następującej treści:

§1
1. Przedmiotem umowy ,zawartej w wyniku postępowania przeprowadzonego zgodnie z zasadą
konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020”, jest zakup fabrycznie nowych środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 2 do niniejszej
umowy.
§2
1.

2.
3.

4.

5.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wyłącznie urządzenia fabrycznie nowe, spełniające wymagania
norm jakościowych obowiązujących w tym zakresie, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń
osób trzecich.
Sprzęt będący przedmiotem zamówienia powinien posiadać wymagane prawem certyfikaty i atesty,
dopuszczające do użytkowania urządzenia.
Wykonawca przekaże, wraz z dostarczonymi urządzeniami, certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz
certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności – dotyczy urządzeń, dla których jest to wymagane
odrębnymi przepisami.
Wykonawca skompletuje, dostarczy, zainstaluje i uruchomi, w obecności Zamawiającego, dostarczony
sprzęt i oprogramowanie, celem sprawdzenia poprawności jego działania. W przypadku nie spełnienia
w/w warunków, w tym braku możliwości uruchomienia sprzętu z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego, sprzęt uważa się za niedostarczony.
Wykonawca zobowiązuje się do
przeprowadzenia szkolenia, w terminach uzgodnionych z
Zamawiającym, dla osób wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie właściwej obsługi, eksploatacji i
konserwacji sprzętu, wyposażenia i oprogramowania.

§3
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy łącznie za wykonanie przedmiotu umowy cenę w
wysokości:
Netto:
……………….. zł.
VAT:
……………….. zł.
Brutto:
………………. zł.
Słownie brutto: ……………………………………………………………………………………………………………
zgodnie ze złożona ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca wystawi dwie faktury VAT – oddzielnie na poszczególne części przedmiotu umowy. Łączna
suma faktur nie może przekroczyć kwoty wskazanej w ust.1 przewidzianej za realizację całości
przedmiotu umowy.
3. Faktury powinny być wystawione na ………………………………………………NIP.……………………………….
4. Podstawę do wystawienia faktur stanowić będzie bezusterkowy protokół odbioru całości przedmiotu
umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się, że będzie fakturować poszczególne pozycję przedmiotu zamówienia
zgodnie z wytycznymi od Zamawiającego, zgodnymi z harmonogramem rzeczowo-finansowym
projektu, jednak suma pozycji zgodna będzie ze złożoną ofertą.
6. Zapłata nastąpi przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy zgodnie z prawidłowo
wystawioną fakturą, w terminie do 30 dni od otrzymania faktury.
7. W przypadku opóźnienia zapłaty należności przez Zamawiającego zobowiązany on będzie zapłacić
Wykonawcy ustawowe odsetki za zwłokę.
8. W przypadku ustawowej zmiany stawki procentowej podatku VAT w trakcie realizacji umowy
przewiduje się możliwość przeliczenia ceny umownej w stosunku do zmienionej stawki podatku VAT, w
wyniku, czego ustalona zostanie ostateczna wartość umowy, co zostanie wprowadzone do niniejszej
umowy w formie aneksu.
§4
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na urządzenia i oprogramowanie stanowiące przedmiot
umowy na okres: 24 miesięcy. Okres ten liczony jest od daty bezusterkowego odbioru końcowego lub
daty protokołu usunięcia usterek.
2. Urządzenia i oprogramowanie będą objęte serwisem w miejscu dostawy.
3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu
gwarancji.
4. Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancyjnym do nieodpłatnego prowadzenia serwisu oraz
dokonywania ewentualnych napraw. Po upływie okresu gwarancji Wykonawca zapewnia
Zamawiającemu serwis pogwarancyjny na warunkach uzgodnionych na podstawie odrębnej umowy.
5. Wykonawca dokonując naprawy urządzeń poza miejscem wskazanym w pkt. 2 (w przypadku takiej
konieczności) dokona odbioru i dostarczy po naprawie sprzęt na własny koszt.
6. W przypadku konieczności naprawy sprzętu objętego umową w okresie rękojmi lub gwarancji,
Wykonawca zapewni Zamawiającemu na czas naprawy sprzęt zastępczy o parametrach technicznych
nie gorszych niż sprzęt naprawiany. Sprzęt zastępczy dostarczony jest w przypadku niemożności
użytkowania przez Zamawiającego sprzętu zgodnie z przeznaczeniem przez okres dłuższy niż 72
godziny.
7. Wykonawca wykonywał będzie naprawy gwarancyjne urządzeń w ciągu 14 dni roboczych od momentu
przyjęcia zgłoszenia. Czas reakcji serwisu Wykonawcy nie dłuższy niż do końca następnego dnia
roboczego od dnia przyjęcia zgłoszenia.
8. Przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca wyda Zamawiającemu
dokument gwarancyjny na dostarczony przedmiot umowy.

§5
1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia określony w § 1 w terminie ………… dni od daty
podpisania umowy.
2. Miejsce dostawy: województwo: świętokrzyskie, powiat: skarżyski, gmina: Skarżysko-Kamienna,
miejscowość: Skarżysko- Kamienna; Mickiewicza 11/4.
3. Odbioru przedmiotu umowy dokonywać będzie pracownik, wskazany przez Zamawiającego.
4. Strony ustalają, że odbiór przedmiotu umowy nastąpi w dniu zainstalowania sprzętu i oprogramowania,
po przeprowadzeniu, zakończonego sukcesem, kontrolnego uruchomienia sprzętu oraz podpisaniu
przez nie bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu niniejszej umowy.
5. Zamawiający w razie wystąpienia zwłoki w wydaniu przedmiotu zamówienia może wyznaczyć
Wykonawcy dodatkowy termin, nie rezygnując z kary umownej i odszkodowania.
6. Wykonawca ma obowiązek najpóźniej na dzień odbioru dostarczyć instrukcję użytkowania i konserwacji
urządzenia oraz instrukcję obsługi oprogramowania zawierającą opis najważniejszych opcji
programu sporządzoną w języku polskim.
7. Jeżeli Wykonawca nie doręczy ww. instrukcji, w razie awarii odpowiadał będzie również za szkody
powstałe w następstwie niewłaściwego użytkowania i konserwowania urządzenia.

§6
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące
uprawnienia:
1. Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i usterek,
wyznaczając termin ich usunięcia.
2. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
a) Jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i
technicznej,
b) Jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od
umowy.
§7
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
a) za nieterminowe wykonanie określonego w niniejszej umowie przedmiotu zamówienia w wysokości
0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki nie więcej
jednak niż 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1
b) za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokości 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad i usterek, nie więcej jednak niż 5% wynagrodzenia umownego
brutto określonego w § 3 ust. 1
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 3 ust. 1.
d) za nieterminowe usunięcie usterek w okresie rękojmi i gwarancji 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu ustalonego na usuniecie
usterek, nie więcej jednak niż 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 3 ust. 1.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia należnych kar umownych z faktury wystawionej
przez Wykonawcę.
§8
W sytuacjach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a także w razie wystąpienia
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający i Wykonawca mogą odstąpić od umowy w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy proporcjonalnie do
poniesionych przez niego wydatków i nakładów.
§9
Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy strony wyznaczają:
- ze strony Wykonawcy: ……………………..
- ze strony Zamawiającego: ………………….
§ 10
1. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT Nr identyfikacyjny NIP: …………………., jest
uprawniony do otrzymania faktur VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT za realizację
niniejszego zamówienia bez swojego podpisu .
2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT nr identyfikacyjny NIP: ………………….
§ 11
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umową, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 13
Ewentualne spory mogące wynikać w trakcie realizacji niniejszej umowy, których
nie da się rozstrzygnąć polubownie, Strony poddają pod rozstrzygnięcie przez sąd właściwy miejscowo dla
siedziby Zamawiającego.
§ 14
1. Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron
2. Integralną część umowy stanowią załączniki:
a. Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy,
b. Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
c. Załącznik nr 3 – Protokół odbioru
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

