Numer umowy ............../............
Niniejsza umowa została zawarta w dniu ..............................
w .........................................
pomiędzy:
Zamawiającym: ......................................................
z siedzibą: ......................................................
NIP: ......................................................
adres do korespondencji: ......................................................
reprezentowanym przez:
-

......................................................

-

......................................................

zwany dalej Zamawiającym
a
Wykonawcą: ......................................................
z siedzibą: ......................................................
NIP: ......................................................
adres do korespondencji: ......................................................
email……………………………………………………….
reprezentowanym przez:
-

...................................................

-

...................................................

zwany dalej Wykonawcą
Postępowanie przeprowadzono zostało na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.) - dalej p.z.p.
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie w trybie
podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 p.z.p.
Pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści:

§1
Przedmiot umowy i zasady realizacji
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa ekranu led wraz z dodatkowym osprzętem,
montażem i pierwszym jego uruchomieniem.
2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z ofertą Wykonawcy.
3. Oferta Wykonawcy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Załącznik jest integralną
częścią umowy.
4. Dodatkowo zakres rzeczowy przedmiotu niniejszej umowy określają obowiązujące w
postępowaniu zapisy specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).
5. Dostawa realizowana będzie jednorazowo.
6. Dostawa obejmuje wniesienie towaru do wskazanego pomieszczenia przez Zamawiającego.
8. Dostawa będzie realizowana w godzinach od 09:00 do 17:00 w terminie o którym mowa § 2.
9. Towar musi być fabrycznie nowy i oryginalnie zapakowany.
11. Dostawa zostanie potwierdzona podpisanym protokołem odbioru po weryfikacji przez
przedstawiciela Zamawiającego.
12. Dostawa realizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
13. Do czasu odbioru zamówienia przez Zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw
związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą przedmiotu zamówienia ponosi
Wykonawca.
15. Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są
współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu należytej
realizacji zamówienia.
§2
Czas trwania umowy
Termin realizacji umowy wynosi: …………. dni roboczych od daty podpisania umowy.
§3
Osoby upoważnione do realizacji umowy
W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Zamawiającego reprezentować będzie:
-

............................................................ (dane osoby)

telefon do kontaktu: .......................................................
e-mail: ............................................................................
Wykonawcę reprezentować będzie:
-

............................................................. (dane osoby)

telefon do kontaktu: .......................................................
e-mail: ............................................................................
§4
Wartość umowy
1. Wartość umowy zostaje określona na ................................................... PLN brutto (słownie
................................................... złotych) i zawiera wszystkie składniki cenotwórcze.
2. Wartość umowy określona w ust. 1 jest wartością maksymalną zamówienia.

§5
Warunki płatności
1. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności przelewem, na rachunek Wykonawcy:
.........................................................................................................................................................
po prawidłowym wykonaniu zamówienia.
2. Fakturę należy wystawić na:
Nabywca: …………………………………………………………………
Odbiorca: ………………………………………………………………….
3. Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy, płatne będzie przelewem na rachunek Wykonawcy
wskazany w fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Za
datę dokonania zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych
w związku z realizacją umowy jest numerem podanym do Urzędu Skarbowego i jest
właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split payment), zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
5. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z umową lub
obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu
wyjaśnienia przez Wykonawcę przyczyn oraz usunięcia wszelkich niezgodności, a także w
razie potrzeby otrzymania faktury lub noty korygującej, bez obowiązku płacenia odsetek za ten
okres.
6. W przypadku podwykonawstwa, Zamawiający ureguluje należność Wykonawcy, po
udokumentowaniu przez Wykonawcę płatności dla Podwykonawcy.
7. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej
umowy na osobę trzecią.
§6
Kary umowne
1.

Wykonawca zapłaci karę umowną w przypadku:
a) zwłoki w wykonaniu świadczenia w terminie, w wysokości 2% wartości netto zamówienia,
naliczonej za każdy dzień zwłoki,
b) zrealizowania dostawy niezgodnie z zamówieniem pod względem asortymentowym,
jakościowym lub ilościowym, w wysokości 5% wartości netto dostawy,
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze dostawy w wysokości 2%
wartości netto dostawy dostawy, naliczone za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia
wyznaczonego przez Zamawiającego jako termin do usunięcia wad,
d) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, o których
mowa w § 8 lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
(niezależnych od Zamawiającego), w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto
określonego w § 4 ust. 1,
f) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4
ust. 1.
g) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi
w wysokości 1% wartości netto zamówienia, naliczonej za każdy dzień zwłoki,

2.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, gdyby
wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownych.
W razie naliczenia kar umownych Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia ich kwoty z

3.

4.

faktury Wykonawcy.
Kary umowne Zamawiający ma prawo potrącić bezpośrednio z faktury VAT wystawionej przez
Wykonawcę. Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o fakcie pomniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, w związku z powstaniem obowiązku zapłaty kar umownych
§7
Zmiany umowy

1.

2.
3.

Zmiana niniejszej umowy jest możliwa:
a) wycofania z dystrybucji przedmiotu umowy i zastąpienia go produktem o parametrach nie
gorszych niż oferowany, za cenę taką jaka została ustalona w niniejszej umowie,
b) zmiany terminu dostawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
c) ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
d) zmiany osób upoważnionych do realizacji umowy wskazanych w § 3.
Zmiana niniejszej umowy jest możliwa jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi
unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy.
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
Odstąpienie od umowy

1.

Zamawiający może odstąpić od umowy:
1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu
publicznemu;
2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108
p.z.p.,
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że
Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy
Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej.
d) zwłoki w wykonaniu świadczenia w terminie,
e) zrealizowanie dostawy niezgodnie z zamówieniem pod względem asortymentowym.

2.

W przypadku odstąpienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem art.
454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.
W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3.

§9
Gwarancja, rękojmia
1.

Wykonawca udziela gwarancji jakości dostaw na przedmiot umowy, na okres ______ miesięcy.

Postanowienia niniejszego paragrafu stanowią oświadczenie gwarancyjne w rozumieniu art.
577 i art. 5771 Kodeksu cywilnego. Dokumentem potwierdzającym udzielenie gwarancji przez
Wykonawcę, w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.
3. Termin rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji zgodnie z art. 558 kodeksu cywilnego
(zastrzeżenie powyższe stosuje się, o ile termin gwarancji jest dłuższy niż rękojmi z k.c., tj. 2
lata).
4. Termin gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania bez zastrzeżeń
protokołu odbioru. Gwarancja oraz rękojmia obejmuje zapewnienie, że wyposażenie posiada
parametry techniczne zgodne z określonymi w SWZ pkt IV (opis przedmiotu zamówienia).
Gwarancja oraz rękojmia obejmuje także w pełni sprawne i bezawaryjne funkcjonowanie tych
urządzeń.
5. Wszelkie uszkodzenia, awarie i niesprawne działanie urządzeń Zamawiający będzie zgłaszać
Wykonawcy pisemnie, lub e-mailem.
6. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji i rękojmi wad lub usterek ujawnionych po
odbiorze końcowym przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego
usunięcia tych wad lub usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Zamawiający wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień
wynikających z gwarancji.
8. Za wykonanie naprawy, wymianę urządzeń lub ich części na nowe oraz usunięcie
nieprawidłowości w działaniu całkowitą odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
9. W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w wymaganych terminach Zamawiający
może usunąć stwierdzone wady na koszt Wykonawcy, zachowując jednocześnie wszelkie
uprawnienia do naliczenia kar umownych i odszkodowań uzupełniających, jak również
uprawnienia wynikające z gwarancji i rękojmi za wady.
10. Niezależnie od uprawnień z gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, Zamawiający może
korzystać z uprawnień z gwarancji Producenta.
11. W celu zapewnienia Zamawiającemu uprawnień, o których mowa w ust. 10, Wykonawca
zobowiązany jest uzyskać od Producenta oświadczenie gwarancyjne w rozumieniu art. 577 i
art. 5771 Kodeksu cywilnego o ile jest ono niezbędne do wykonywania ww. uprawnień przez
Zamawiającego. Obowiązek ten zostaje wyłączony w przypadku, gdy Wykonawca jest
jednocześnie Producentem urządzeń.
2.

§ 10
Postanowienia końcowe
1.
2.

3.

4.

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej
prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz
zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację umowy oraz o zmianie
siedziby firmy pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania, w tym do uznania
za doręczoną korespondencję skierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), ustawy z
dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.).
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla
Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.

.................................
(Wykonawca)

.........................................
(Zamawiający)

