Załącznik Nr 2
do zapytania ofertowego
Nr WPOR.272.25.2017

PROJEKT UMOWY
UMOWA NR WPOR.273.

.2017

zawarta w dniu ………………..……. w Ząbkowicach Śląskich pomiędzy Powiatem Ząbkowickim z
siedzibą ul. Sienkiewicza 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie NIP 887-16-29-254, Regon 890718403 zwanym
dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:
1. …………………………………………………..
2. …………………………………………………..
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu …………………………………………………
a
………………………… z siedzibą …………………………………. NIP ………………………..
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez:
…………………………. – …………………………
W rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania
ofertowego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro zostaje zawarta umowa o
następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa do Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich komputera
przenośnego (laptopa) zgodnie z zapytaniem ofertowym Nr WPOR.272.25.2017 z dnia …………
2. Osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu umowy są:
1) W imieniu Zamawiającego - …………………..
2) W imieniu Wykonawca - ………………………
§2
Termin realizacji do 7 dni od momentu zawarcia umowy.
§3
Wykonawca przy wykonaniu umowy ponosi pełną odpowiedzialność za kompetentne, rzetelne i
terminowe wykonanie zobowiązań umowy.
1.
2.
3.

4.
5.

§4
Wykonawca przysługuje wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w łącznej kwocie netto
…………………… zł, brutto …………………… zł (słownie: ……………………………… zł)
Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze VAT.
Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury,
jednak nie krótszym niż 7 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku płatnika faktury VAT.
Wierzytelności związane z realizacją niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu pomiędzy
podmiotami trzecim.
Za datę zapłaty Strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie
przelewu wynagrodzenia Wykonawcy.
1

§ 5
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a. za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu
umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy;
b. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 20% wartości
brutto przedmiotu umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego;
c. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20%
wartości brutto przedmiotu umowy;
2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych.
1.

2.

1.

2.

1.
2.
3.

§6
Zakazuje się dokonywania zmian postanowień umowy oraz wprowadzenia nowych postanowień do
umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść
oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia
takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, jak również wszelkie zawiadomienia, zapytania lub
informacje odnoszące się lub wynikające z wykonania przedmiotu umowy, wymagają formy
pisemnej, pod rygorem nieważności.
§7
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy z chwilą powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia.
§8
We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego.
Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą
polubownie.
W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy
dla siedziby Zamawiającego.

§9
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron.
§ 10
Integralna część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:
1. Zapytanie ofertowe Nr WPOR.272.25.2017 z dnia …………………… 2017 r.
2. Oferta Wykonawcy z dnia …………………
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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