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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego CDO/M/3/2022 

 

 

WZÓR UMOWY 
 

Zawarta w ………….. dnia ............................ 2022 roku pomiędzy: 

 

, reprezentowaną 

przez: ........................................................... 

zwanym w dalszej części niniejszej umowy „Zamawiającym”, 

a...................................... 

reprezentowaną przez ................................. 

zwanym w dalszej części niniejszej umowy „Wykonawcą”. 
 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa zestawu multimedialnego dla Całodobowego Domu 

Opieki w Mielcu, zgodnie z ceną podaną w ofercie. Oferta stanowi integralną część umowy. 

 2. Zamówienie realizowane w ramach projektu pt. Utworzenie Całodobowego Domu Opieki 

w Dębicy współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, 
 

§ 2. 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez zbędnej zwłoki, w terminie 

określonym w ofercie tj. do 21 dni od daty zawarcia niniejszej umowy z zachowaniem 

należytej staranności. 

2. Koszt dostarczenia, przedmiotu umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego oraz 

wyładunku spoczywać będzie na Wykonawcy.  

3. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą 

Jest ………………… Tel. ……………………….,  

a osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy jest…………………., Tel. 

………………………… . 

4. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie (e-mail…………………..,) o 

planowanym terminie dostawy nie krótszym jednak jak 2 dni przed faktyczną datą dostawy. 

5. Do każdego urządzania należy dostarczyć kartę gwarancyjną i instrukcje w języku polskim. 
 

 

§ 3. 

1. Wysokość wynagrodzenia za przedmiot umowy ustalona jest zgodnie z cenami podanymi 

w ofercie i pozostaje niezmieniona do końca realizacji całości umowy. 

2. Rozliczenie pomiędzy stronami nastąpi po wykonaniu całości dostawy oraz 

po podpisaniu protokołu odbioru dostarczonego towaru. 

3. Wykonawca po potwierdzeniu odbioru towaru upoważniony jest do wystawienia faktury 

VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy za dostarczone materiały w formie 

przelewu bankowego w terminie do 30 dni od dostarczenia faktury. 

5. Zamawiający nie udziela zaliczek. 
 

§ 4. 
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1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 

ustalona została na podstawie oferty Wykonawcy. 

2. Całkowite wynagrodzenie za całość przedmiotu umowy ustala się na kwotę brutto: 

……………………… zł., słownie : …………………………………………………. 

3. Zamawiający jest płatnikiem VAT i posiada NIP  

4. Wykonawca jest płatnikiem VAT i posiada NIP ................................ . 

 

 

§ 5. 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczone towary na okres wskazany 

w ofercie tj…………... Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają po upływie terminu 

podanego w ofercie. 

2. Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązuje się wymienić każdorazowo towar wadliwy 

na nowy, wolny od wad w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia mu wady przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli wykaże, że wady 

powstały z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności z powodu 

niezgodnego z przeznaczeniem używania towaru. 

4. Wykonawca z chwilą wydania dostarczonego towaru zobowiązany jest wydać 

Zamawiającemu wszelkie instrukcje i dokumenty gwarancyjne niezbędne do prawidłowego 

używania rzeczy. 

5. W razie zniszczenia lub zgubienia dokumentu gwarancyjnego Zamawiający nie traci 

uprawnień z tytułu gwarancji, jeżeli wykaże za pomocą innego dowodu, w szczególności 

niniejszej umowy istnienie zobowiązania z tytułu gwarancji. 
 

§ 6. 

Zamawiający może odstąpić od umowy: 

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości, 

- jeżeli Wykonawca nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, w terminie 14 dni 

od dnia powzięcia wiadomości. 

- jeżeli Wykonawca nie wykona zobowiązań umownych w terminie, o którym mowa w §2 

pkt. 1, w terminie 7 dni od dnia zajścia zdarzenia uzasadniającego odstąpienie.  
 

§ 7. 

1. Obowiązkową formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane  

w następujących wypadkach i wysokościach: 

- za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień 

zwłoki, 

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia umownego 

brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca płaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia Umownego 

brutto, 

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, 

Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia 

umownego brutto. 
 

§ 8. 
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Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 

kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
 

§ 9. 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej.  
 

§ 10. 

Ewentualne sporne sprawy dotyczące umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

§ 11. 

W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego  

 

§ 12. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

 

 

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

Zamawiający    Wykonawca 


