UMOWA NR

2018

zawarta w dniu

w Trzebnicy

pomiędzy:

Gminą Trzebnica, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica , NIP 915-16-03-770,
Regon: 931935135
zwaną dalej "Zamawiającym" reprezentowaną przez:

………………………………………………………
przy kontrasygnacie:
Barbary Krokowskiej – Skarbnika Gminy Trzebnica

a

Firmą …………………………………………………………, zwanym dalej "Wykonawcą",
Reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………

Niniejsza umowa zostaje zawarta bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz.
423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z

2015 r. poz. 349, 478 i 605),

w oparciu o art. 4 pkt 8 tej ustawy.
§1
1. Zamawiający

zamawia

a

Wykonawca

zobowiązuje

się

dostarczyć

…………………………………………………………………………………………..
wymienione w formularzu ofertowym, stanowiącym integralną część umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszelką dokumentację
dostarczoną przez producenta.
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§2
1. Termin dostawy przedmiotu zamówienia określonego w § 1 strony ustalają
do ………………………… 2018 r.
2. Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy na swój koszt do miejsc wskazanych
przez Zamawiającego.
3. Zamawiający dokona odbioru dostawy w terminie trzech dni od daty zgłoszenia
gotowości do odbioru przez Wykonawcę.
4. Odbiór wykonanych dostaw nastąpi po wykonaniu dostawy na podstawie protokołu
zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obie strony. Osoby upoważnione ze strony
Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy: Kamil Andrzejewski, Błażej Bienias.
§3
Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy strony
ustalają wynagrodzenie brutto: …………………….…………………… zł,
(słownie:…………………………………………………………………………………
………/100 groszy), w tym podatek VAT - 23 %.
§4
1. Podstawą

wystawienia

faktury

VAT

przez

Wykonawcę

będzie

protokół

zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony.
2. Odbiorcą faktury będzie: Gmina Trzebnica, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1,
55-100 Trzebnica, NIP 915-16-03-770.
3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT w terminie 30 dni od daty
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawcę na fakturze.
4. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§5
Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia wymieniony w formularzu
ofertowym i zgodnie z warunkami przedstawionymi w ofercie oraz potwierdzonymi
w karcie gwarancyjnej, przy czym okres gwarancji udzielanej przez wykonawcę
wynosi 24 miesiące.

str. 2

§6
1. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis sprzętu i oprogramowania w okresie
gwarancyjnym.

§7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie w wykonaniu umowy w całości lub w części w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 umowy, za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia,
b) za opóźnienie w przystąpieniu do usunięciu awarii w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 umowy, za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia,
c) za opóźnienie w usunięciu awarii ponad termin stwierdzony w dokumencie
gwarancyjnym w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3
umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
d) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto
określonego w § 3 umowy.
2. Zamawiającemu

przysługuje

prawo

odstąpienia

od

umowy,

w

przypadku

gdy opóźnienie w wykonaniu umowy tak w całości jak i części będzie trwać powyżej
dni 10 – w terminie 30 dni od upływu wskazanego okresu opóźnienia.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
w wysokości przewyższającej wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach
ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia.
§8
1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie spory powstałe w związku z wykonaniem niniejszej umowy będą
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
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4. Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
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……………………………………………………

……………………………………………………

ZAMAWIAJĄCY

……………………………………………………
WYKONAWCA
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