
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
  z dnia 12.09.2019r.

Umowa nr…… 

zawarta w Kalwarii Zebrzydowskiej w dniu ……………………… pomiędzy:

Gminą  Kalwaria  Zebrzydowska z  siedzibą:  ul.  Mickiewicza  7,  34-130  Kalwaria  Zebrzydowska,

NIP  –  5511158182,  w  imieniu  której  działa  Miejsko-Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej

w Kalwarii Zebrzydowskiej, z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska,

reprezentowany  przez  Dorotę  Pocztowską  –  Kierownika  Miejsko-Gminnego  Ośrodka  Pomocy

Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

a

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… z siedzibą w ………….....…………………………

NIP:  ……………………………………………………,  zwanym/-ą  w  dalszej  części  umowy

„Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

…............................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………

§1

Przedmiotem  zamówienia  jest  „Zakup  i  dostawa  1  kompletu  fabrycznie  nowego,

nieużywanego, wolnego od wad serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami  dla Miejsko

-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej”

§ 1 

Na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć

fabrycznie nowy przedmiot zamówienia w terminie do dnia........................od dnia zawarcia umowy.

§ 2 

1. Wykonawca zapewnia że: 

 przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy oraz posiada stosowne świadectwa, certyfikaty

lub aprobaty techniczne, wymagane dla wyrobów dopuszczonych do obrotu, 

 jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu przedmiotu zamówienia. 

W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: 

 przekazania Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji dla przedmiotu

zamówienia,

 przekazania  prawa  do  korzystania  z  oprogramowania  zainstalowanego  w  przedmiocie

zamówienia – licencji zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,

 udzielenia gwarancji na warunkach wskazanych w ofercie z dnia......................realizowanej

w miejscu  instalacji  przedmiotu  zamówienia,  z  czasem  reakcji  do  następnego  dnia

roboczego od dnia przyjęcia zgłoszenia, i możliwością zgłaszania awarii 7 dni w tygodniu,



§ 3 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się do 03.10.2019r. od zawarcia umowy. 

2. Miejscem dostawy przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego. 

§ 4 

1. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy wynosi: 

brutto (w tym należny podatek VAT)...................................................... zł 

(słownie złotych: …................................................................................................................) 

2. Wynagrodzenie,  o  którym mowa w ust.  1  jest  ceną  za wykonanie  całego zamówienia,

obejmującego  wszystkie  niezbędne  koszty  związane  z  realizacją  zamówienia,  wraz

z dostawą  do  miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego,  w  zakresie  rzeczowym

określonym  w  Zapytaniu  ofertowym,  stanowiącej  integralną  część  przyjętej  oferty

Wykonawcy. 

3. Cena, o której mowa w ust. 1 nie ulega zmianie w okresie obowiązywania umowy. 

4. Podstawą wystawienia faktury przez  Wykonawcę jest  protokół  odbioru podpisany przez

Zamawiającego bez zastrzeżeń. 

§ 5 

1. Dostawę przedmiotu umowy Zamawiający potwierdza na dokumencie dostawy, które nie

stanowi protokołu odbioru uprawniającego Wykonawcę do wystawienia faktury. 

2. Zamawiający  dokona  sprawdzenia  zgodności  dostarczonego  przedmiotu  umowy

z zapytaniem ofertowym, ofertą Wykonawcy i umową w terminie 7 dniu od dnia dostawy

przedmiotu  zamówienia  do  jego  siedziby.  Odbiór  dokumentuje  się  protokołem  odbioru

stwierdzającym  bezusterkową  dostawę,  zgodnie  z  wymaganiami  Zamawiającego

sporządzonym  przez  upoważnionych  przedstawicieli  stron.  Za  datę  podpisania  odbioru

przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania odbioru przez Zamawiającego. 

3. Zapłata  wynagrodzenia  Wykonawcy  za  przedmiot  umowy  dokonana  zostanie  fakturą

wystawioną po realizacji zamówienia i odbiorze przedmiotu umowy przez Zamawiającego

bez zastrzeżeń co zostanie potwierdzone w protokole podpisem Zamawiającego.

§ 6 

1. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 14 dni, licząc od daty jej doręczenia

po spełnieniu wymogów, o których mowa w § 5 umowy. 

2. Dniem dokonania zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

3. Fakturę należy sporządzić wg następującego wzoru:

 Nabywca -  Gmina Kalwaria Zebrzydowska 
                     ul. Mickiewicza 7



                     34-130 Kalwaria Zebrzydowska,
                     NIP – 5511158182, 

 Odbiorca -  Miejsko - Gminny          
                    Ośrodek Pomocy Społecznej 
                    Al. Jana Pawła II 7
                    34-130 Kalwaria Zebrzydowska

§ 7

1. Strony postanawiają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. 

2. Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  kary  umowne  w  następujących  wypadkach

i wysokościach: 

 odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości

10% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1,

 za  opóźnienie  w  dostawie  przedmiotu  zamówienia  w  wysokości  0,5%  wynagrodzenia

umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, 

 za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady

– w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczonego

od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

 w przypadku nie usunięcia wad w terminach określonych w §8 pkt 2 umowy w okresie

gwarancji  i  nie  dostarczenia  sprzętu  zastępczego  w  wysokości  5%  wynagrodzenia

umownego brutto za każdy dzień opóźnienia. 

3. Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania

uzupełniającego.

4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie niewykonania lub nienależytego

wykonania umowy przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty stwierdzenia tych faktów.

§ 8

1. Wykonawca na przedmiot zamówienia udziela gwarancji jakości na okres …........ od

dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń. 

2. Czas przystąpienia do usuwania awarii /czas reakcji/ do następnego dnia roboczego

od  dnia  przyjęcia  zgłoszenia  i  możliwością  zgłaszania  awarii  7  dni  w  tygodniu  na  nr

telefonu...................................................lub nr mail............................................................. 

3. W  przypadku,  gdy  Wykonawca  nie  usunie  awarii  w  wymaganym  terminie  jest

zobowiązany  do  dostarczenia  nieodpłatnie  sprzętu  zamiennego  o  porównywalnych

parametrach. 

4. Niezależnie od roszczeń wynikających z warunków udzielonej gwarancji Zamawiający



może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi. 

§ 9 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na

piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku gdy: 

  nastąpi zmiana adresu siedziby Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont

bankowych oraz danych identyfikacyjnych, 

 nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści

umowy, 

 nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym

wpływ na realizację przedmiotu umowy, 

 dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich

wprowadzeniu  na  etapie  postępowania  o  zamówieni  nie  wpłynęłaby  na  krąg

Wykonawców/Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania, 

§ 10

1. Wszelkie oświadczenia Strony umowy składają na piśmie, pod rygorem nieważności.

2. Wszelkie  zmiany  lub  uzupełnienia  niniejszej  umowy  mogą  nastąpić  za  zgodą  Stron

w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§11

1. W  razie  powstania  sporu  na  tle  wykonania  niniejszej  umowy  właściwym  do  jego

rozpoznania jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy: ustawy

prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego. 

§ 12

Umowę niniejszą sporządza się w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron umowy. 

Integralną część niniejszej umowy stanowi Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

…...................................... ................................................

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA


