Załącznik nr 6

UMOWA (wzór)
zawarta w Augustowie dnia ……….................. 2019 r., pomiędzy:
Powiatem Augustowskim z siedzibą przy ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:
1. Jarosława Szlaszyńskiego – Starosty Augustowskiego,
2. Dariusza Jana Szkiłądzia – Wicestarosty Augustowskiego,
a
firmą ____________ z siedzibą przy ul. ______________________, REGON ___________,
NIP ______________, reprezentowaną przez:
…………………………………….…………………………………………………………….
zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą,
Umowa dotyczy postępowania pn. „Dostawa i montaż 8 sztuk fabrycznie nowych szaf klasy A do
przechowywania dokumentów urzędowych dla Starostwa Powiatowego w Augustowie wraz z ich
wniesieniem i ustawieniem we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach” - syg.
OP.272.15.2019.
§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy sprzętu na potrzeby Starostwa
Powiatowego w Augustowie.
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) dostarczenia przedmiotu zamówienia, zgodnego ze złożoną ofertą oraz opisem przedmiotu
zamówienia, stanowiącymi integralną część niniejszej umowy,
b) dostarczenia przedmiotu zamówienia do miejsc określonych w opisie przedmiotu zamówienia,
c) ustawienia i zamontowania szaf w sposób zapewniający ich bezpieczne użytkowanie
3. Wykonawca oświadcza, iż dostarczone szafy będą fabrycznie nowe.
§2
1. Realizacja zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszej umowy nastąpi w terminie
do 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy na własny koszt do siedziby
zamawiającego, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów w jego godzinach pracy tj. od poniedziałku do
piątku od 7:30 do 15:30. Wykonawca wraz z przedmiotem umowy dostarczy niezbędne
dokumenty: informacje na piśmie, dotyczące realizacji napraw w ramach gwarancji/rękojmi,
certyfikaty, karta/y gwarancyjna/e.
3. Odbiór ilościowy i jakościowy odbędzie się niezwłocznie po zgłoszeniu gotowości przez
Wykonawcę i jeśli zakończy się pozytywnie bez uwag, podpisany zostanie protokół odbioru,
którego wzór stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
4. Jeśli podczas odbioru dostawy stwierdzi się wady, uszkodzenia lub niekompletność towaru,
Wykonawca zobowiązuje się wymienić towar na prawidłowy (wolny od wad i uszkodzeń)
w terminie 3 dni roboczych od daty tego ujawnienia.
§3
1. Wartość przedmiotu umowy jest zgodna z ceną ofertową i wynosi:
______ zł. netto plus obowiązujący podatek VAT wg stawki 23% - _________ zł.
co daje brutto ___________zł. (słownie: _______________ zł.)
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje całość ponoszonego przez Zamawiającego wydatku
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3.

4.
5.

6.
7.
8.

na sfinansowanie przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów
związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających
lub mogących mieć wpływ na koszty.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy przelewem
na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………………….…………………….
w terminie do 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Dane do faktury: Zamawiający: Powiat Augustowski, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów,
NIP 846-166-16-37.
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Augustowie, ul. 3 Maja 29.
W wystawionej przez Wykonawcę fakturze muszą być ujęte nazwy, ilości oraz ceny
poszczególnych pozycji co najmniej tak szczegółowo jak w formularzu cenowym.
Podstawę do wystawienia faktury stanowi bezusterkowy protokół odbioru przedmiotu umowy
podpisany przez Strony umowy.
Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§4

1. Wykonawca udziela ........... miesięcznej gwarancji na szafy wraz z zamkami. Okres rękojmi za
wady urządzeń jest równy okresowi udzielonej gwarancji jakości.
2. Okres gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna swój bieg od daty podpisania przez strony
protokołu odbioru.
3. Obowiązki gwaranta pełni Wykonawca, przy czym wykonanie napraw gwarancyjnych
Wykonawca może zlecić innemu profesjonalnemu podmiotowi, na własną odpowiedzialność i na
własny koszt. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania
wszelkich zaistniałych wad i uszkodzeń urządzeń, tj. do bezpłatnej naprawy lub wymiany:
podzespołów, elementów wyposażenia, części, które w okresie gwarancji okażą się wadliwe, tj.
niepełnowartościowe lub uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych materiałów, błędnej
konstrukcji, niepełnej sprawności, wadliwego wykonania lub z innych przyczyn. Gwarancją
objęte są wady wynikające z wad materiałowych oraz wad wykonania.
4. Strony ustalają, że naprawy w ramach gwarancji i rękojmi za wady mogą być wykonywane w
siedzibie Zamawiającego (koszty dojazdu, wyżywienia i noclegów serwisantów, transportu,
materiałów do naprawy, części zamiennych i podzespołów oraz wszelkie inne koszty związane z
wykonaniem napraw w ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady, obciążają Wykonawcę) lub
w serwisie wskazanym przez Wykonawcę (koszt dostarczenia urządzenia do serwisu i
dostarczenia po naprawie do Zamawiającego pokrywa Wykonawca).
5. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usuwania wad ujawnionych w okresie
gwarancji, do końca następnego dnia roboczego po dniu doręczenia mu zgłoszenia
wystosowanego przez Zamawiającego za pośrednictwem faksu na numer …………. lub poczty
elektronicznej na adres ……….........
6. Wykonawca oświadcza, że okres każdej naprawy gwarancyjnej nie przekroczy 14 dni od dnia
doręczenia mu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu. Opóźnienie
Wykonawcy w tym zakresie uzasadniać mogą jedynie zdarzenia stanowiące siłę wyższą.
7. W odniesieniu do wymienionych lub naprawionych części lub podzespołów, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili dokonania skutecznej naprawy lub zakończenia wymiany. Jeżeli
Wykonawca nie usunie wad urządzenia we wskazanym powyżej terminie, Zamawiający może je
usunąć samodzielnie lub zlecić ich usunięcie osobie trzeciej - na koszt i ryzyko Wykonawcy.
8. Dokonanie odbioru urządzeń zgodnie z postanowieniami Umowy nie zwalnia Wykonawcy od
roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji.

2

§5
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
w formie kar umownych w następujących wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) Za opóźnienie w dostawie, określonego w § 1 przedmiotu umowy, w wysokości 0,5%
wynagrodzenia brutto – wynikającego z treści § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia
liczonego od pierwszego dnia po upływie terminu dostarczenia przedmiotu umowy;
b) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie czynności odbioru lub
w okresie gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za
każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
c) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub niewykonanie
zakresu przedmiotu zamówienia w wysokości 10% wartości całkowitej umowy brutto
określonej w § 3 ust. 1.
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, innych niż określone
w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości 10% wartości całkowitej
umowy brutto określonej w § 3 ust. 1.
b) Za spowodowanie przerwy w czynnościach odbioru przedmiotu umowy z winy
Zamawiającego w wysokości 0,5% wartości całkowitej umowy brutto za każdy dzień
zwłoki.
2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania
uzupełniającego.
3. Zamawiający
zastrzega
sobie
prawo
potrącenia
naliczonych
kar
umownych
z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
4. W przypadku stwierdzenia wykonania zamówienia niezgodnie z umową, koszty ponownego
wykonania zamówienia ponosi Wykonawca.
§6
1. Osobami odpowiedzialnymi za odbiór przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego jest
Marek Taraszkiewicz.
2. Osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy jest
…………………………………………………………………………….…….
§7
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części umowy, nie może natomiast żądać odszkodowania i kar umownych.
3. Zamawiającemu, poza sytuacja, o której mowa w ust.1, przysługuje prawo odstąpienia
od umowy w następujących sytuacjach:
1) w przypadku wszczęcia ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy,
2) pomimo uprzedniego pisemnego monitu ze strony Zamawiającego, Wykonawca
nie realizuje umowy
§8
1. Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić tylko w następujących przypadkach:
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a) w zakresie zmiany terminów realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych
od Wykonawcy i Zamawiającego, które to przyczyny każda ze stron musi uzasadnić,
2. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu
do umowy.
§9
Poufność informacji.
Strony umowy zobowiązują się do:
1. Zachowania w ścisłej tajemnicy oraz do nieprzekazywania, nieujawniania i niewykorzystywania
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony, a także wszelkich poufnych
informacji i faktów, o których dowiedzą się w trakcie wzajemnej współpracy lub przy okazji
współpracy w związku z realizacją niniejszej umowy, niezależnie od formy przekazania
/pozyskania tych informacji i ich źródła.
2. Wykorzystywania informacji, o których mowa w ust. 1 jedynie w celach określonych ustaleniami
przez Strony w związku z realizacją niniejszej umowy.
3. Podjęcia wszelkich niezbędnych kroków dla zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących
informacje nie ujawni tych informacji, ani ich źródła zarówno w całości, jak i części, stronom
trzecim bez uzyskania uprzedniego wyraźnego upoważnienia na piśmie od Strony, której
informacja lub źródło dotyczy. Strona, która przekazuje informacje drugiej Strony, odpowiada za
osoby, którym te informacje zostają udostępnione/przekazane jak za własne działanie lub
zaniechanie, w szczególności ponosi odpowiedzialność za zachowanie przestrzegania postanowień
ust. 1 i 2.
4. Ujawniania informacji o których mowa w ust 1 jedynie tym pracownikom, współpracownikom i
doradcom Stron, którym będą one niezbędne do wykonania powierzonych im czynności i tylko w
zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp dla celów określonych w ust 2.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 11
Spory mogące wyniknąć na tle realizacji umowy, rozstrzygane będą przez sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Wykonawcy i dwa dla
Zamawiającego.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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