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UMOWA   

 

nr …………………………….. 

 

 

Zawarta w dniu………………….….. 2017 roku w Krakowie z Oferentem wybranym  
w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie art. 4 ust. 8 z ustawy „Prawo zamówień 
publicznych” z dn. 29 stycznia 2004 r. z późn. zmianami oraz  zgodnie z zasadami 
postępowania przy realizacji zamówień publicznych oraz Regulaminem komisji przetargowej  
w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. 
 

pomiędzy : 

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie z siedzibą w Krakowie, 

ul. Meiselsa 1 31-063 Kraków, działającym na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 22.10. 

2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz. 2507 z późn zm.)   

NIP 534-227-72-10, REGON 015900539-00032, reprezentowanym przez Dyrektora 

Oddziału - Jarosława Bombę zwanym dalej: „Zamawiającym” 

      

a 

 

……..……………… mającą swoją siedzibę w ………………………..  reprezentowaną przez: 

 

………………..zwaną dalej „Wykonawcą". 

 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest demontaż dotychczasowej centrali telefonicznej  

oraz dostarczenie, montaż i uruchomienie nowej centrali telefonicznej wraz z aparatami 

systemowymi i osprzętem do siedziby Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 

Oddział w Krakowie zlokalizowanej w Krakowie przy ulicy ul. Beera Meiselsa 1. 

 

2. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność przedmiotu umowy 

oraz dostarczyć przedmiot umowy zgodny z wymaganiami techniczno – funkcjonalnymi 

zawartymi w zapytaniu ofertowym.  

 

3. Do realizacji umowy strony wyznaczają następujące osoby: 

a) ze strony Zamawiającego: Łukasz Obrzut, 

b) ze strony Wykonawcy: ……………………. 

 

 

§2 

Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

a) Zapytanie ofertowe – załącznik nr 1, 

b) Formularz ofertowy – załącznik nr 2 
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§3 

1. Ustala się termin wykonania zamówienia: 

a) Rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy. 

b) Zakończenie: 20 dni od dnia podpisania umowy. 

2. Miejscem dostawy będzie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział  

w Krakowie z siedzibą w Krakowie, ul. Meiselsa 1 31-063 Kraków. 

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie dostawy najpóźniej na 2 dni przed 

tym terminem. 

4. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem, na własny koszt  

i na własne ryzyko, do miejsca określonego w ust. 2. 

 

 

§4 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową realizację przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, nieużywany, posiada 

wymagane parametry techniczne, znajduje się w stanie nieuszkodzonym – jest sprawny 

technicznie, spełnia wymagane polskim prawem normy oraz jest wolny od wad prawnych.  

3. Wykonanie umowy zostanie stwierdzone podpisaniem protokołu odbioru bez zastrzeżeń 

przez upoważnionych przedstawicieli Stron. 

4. W przypadku wystąpienia wad w wykonaniu przedmiotu umowy zostaną one stwierdzone 

w protokole odbioru. Zamawiający będzie mógł wówczas wyznaczyć termin dodatkowy  

na usunięcie wad lub odstąpić od  umowy, z zachowaniem prawa do naliczenia kary 

umownej. Usunięcie przez Wykonawcę wad będzie stanowić podstawę do sporządzenia 

protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 

 

 

§5 

1.  Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie  

umowne w wysokości: netto ………………………………………………………….. zł  

 tj. brutto ………………………….……………………..……………………..………………. zł 

(słownie brutto: …………………………………………..………………………………...……..)  

2.   Strony ustaliły, że zapłata za zrealizowaną dostawę nastąpi na podstawie faktury VAT   

      wystawionej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego. 

3. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez obie strony protokół 

odbioru bez zastrzeżeń.   

4.   Należność płatna będzie jednorazowo.  

5.   Należność płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. 

6. Zapłata za dostawę nastąpi w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego. 

7.   Przelew wierzytelności wymaga zgody drugiej strony. 

8. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy. 
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§6 

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu należytą jakość, funkcjonalność i parametry 

techniczne przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca udziela gwarancji na prawidłowe działanie przedmiotu umowy na okres 

wskazany w formularzu ofertowym tj. na okres ………………………….. miesięcy. 

3. Bieg okresów gwarancyjnych wyszczególnionych w Formularzu ofertowym rozpoczyna się   

z dniem podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.  

4. Czas naprawy wyłączony będzie z okresu gwarancyjnego, czas trwania gwarancji zostanie 

automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy.  

5. W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usunięciem awarii, stwierdzonej 

w przedmiocie niniejszej umowy, w tym dostarczenie uszkodzonego sprzętu do punktu 

serwisowego, obciążają Wykonawcę. 

6. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji usterki i wady oraz 

uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją użytkowania.  

7. Czas naprawy sprzętu od chwili zgłoszenia do chwili naprawy wynosić będzie maksymalnie 

7 dni, czas reakcji serwisu na zgłoszenie do 8 godzin roboczych. 

8. Na czas naprawy Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć urządzenie (element) 

zastępcze, zapewniające prawidłowe działanie centrali telefonicznej, w możliwie  

jak najkrótszym terminie, nie dłuższym niż 12 godziny od chwili otrzymania  

od Zamawiającego zawiadomienia o zaistniałej usterce lub awarii.  

 

 

§7 

Strony ustalają, że za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy naliczać będą kary 

umowne z następujących tytułów oraz w następujących wysokościach: 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w terminie dostawy – 2% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za 

każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi – 2% całkowitego 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, 

c) za nie zapewnienie urządzenia (elementu) zastępczego, o którym mowa w ust. 8 § 6 – 

5,00 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, 

d) za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - 

50,00 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od 

umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający – 10,00 % całkowitego 

wynagrodzenia umownego brutto. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości poniesionej szkody. 

 

 

§8 

1. Zamawiający oraz Wykonawca mogą odstąpić od umowy w razie  istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  w interesie publicznym. 

2. Odstąpienie  od umowy w wypadku określonym w ust. 1 powinno  nastąpić w terminie 

miesiąca od powzięcia  wiadomości o powyższych   okolicznościach. 
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 3. Oprócz przypadków wymienionych w treści Księgi III tytułu VII i tytułu XV Kodeksu 

cywilnego oraz w punktach poprzednich stronom przysługuje prawo odstąpienia od 

umowy w następujących sytuacjach: 

3.1 Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 1-go miesiąca 

od dowiedzenia się o przyczynie uzasadniającej odstąpienie: 

a) gdy zostanie powzięta informacja o grożącej upadłości lub rozwiązaniu firmy 

Wykonawcy, 

b) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

c) w przypadku, gdy Wykonawca nie dokonał dostawy w ustalonym terminie             

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

d) jeżeli Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z umową lub też 

nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne. 

3.2 Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający  

nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty rachunku pomimo dodatkowego pisemnego 

wezwania do zapłaty, wystawionego w terminie 60 dni po upływie terminu za zapłatę, 

określonego w niniejszej umowie. 

 

 

§9 

Strony zgodnie postanawiają, iż przelew wierzytelności wymaga zgody drugiej strony. 

 

 

§10 

Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy Strony zobo-

wiązują się rozstrzygać na drodze wzajemnych negocjacji, a dopiero w przypadku ich niepo-

wodzenia przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.. 

 

 

§11 

W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 

 

§12 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

§13 

Umowa niniejsza sporządzona została w dwu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA:

         

 

 


