Załącznik nr 3 do Zapytania cenowego
z dnia 26 lutego 2021 r.

W ZÓ R UM O W Y
UMOWA nr …
zawarta w dniu … 2021 r. pomiędzy Ełckim Centrum Kultury z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 47,
19-300 Ełk, NIP: 848-11-35-538, REGON: 000687400, reprezentowanym przez Anetę Werlę –
Dyrektor, z kontrasygnatą Głównej Księgowej – Jolanty Dąbrowskiej, zwanym dalej „Zamawiającym”
a
………………, z siedzibą przy ul……., ……., NIP: ……., REGON: ……., KRS: ……., zwanym dalej
„Wykonawcą”.
zwanymi łącznie dalej „Stronami”.
W wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego zawarto umowę następującej treści:
§ 1. Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć nowy, tj. wyprodukowany nie
dawniej

niż

na

6

miesięcy

przed

ich

dostarczeniem,

oraz

nieużywany

sprzęt

komputerowy i multimedialny oraz wykonać rozbudowę sieci Wi-Fi w ramach projektu „Razem
– współpraca kulturalna na polsko-rosyjskim pograniczu”, dofinansowanego ze środków
Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.
2. Wykonawca

będzie

świadczył

także

usługi

gwarancyjne

dla

dostarczonych

urządzeń i wykonanych usług.
3. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje do wykonania Umowę bez zastrzeżeń w umówionych
terminach i za umówione wynagrodzenie.
§ 2. Terminy i sposób realizacji umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy opisany w § 1 niniejszej umowy
zgodnie

ze

złożoną

ofertą

oraz

wymogami

i

parametrami

technicznymi

określonymi w zapytaniu cenowym.
2. Termin wykonania przedmiotu umowy: …...
3. Gwarancja:
a) Wykonawca udziela bezwarunkowej gwarancji dla dostarczonych urządzeń w okresie 24
miesięcy od daty odbioru końcowego.

b) całość dostarczonego sprzętu musi być objęta gwarancją opartą o świadczenia
gwarancyjne producentów. Wymagane jest utrzymanie świadczeń gwarancyjnych (przez
producenta urządzeń lub jego autoryzowaną placówkę serwisową) także w przypadku
niemożliwości ich wypełnienia przez Wykonawcę (np. w przypadku jego bankructwa);
c) Wykonawca zobowiązuje się iż czas reakcji na zgłoszone awarie i usterki nie będzie
dłuższy niż 72 godziny.
4. Strony postanawiają o rozszerzeniu uprawnień z tytułu rękojmi za wady przedmiotu
umowy i ustalają że odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady zostaje rozszerzona na czas
trwania gwarancji (art. 558 § 1 KC).
§ 3. Wynagrodzenie
1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty,
ustala

się

wynagrodzenie

…………………………….),

na
w

kwotę
tym

brutto
VAT

…………………..
…………………

zł
zł,

(słownie
wartość

netto………………………………. zł.
2. Za świadczenie usług gwarancyjnych Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie dodatkowe.
3. Koszty związane z dystrybucją przedmiotu zamówienia (w tym koszty transportu, także w
okresie świadczenia usług gwarancyjnych; załadunku, rozładunku) wchodzą w skład ceny
ofertowej.
§ 4. Zasady rozliczania
1. Rozliczanie wykonywania przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie faktury wystawionej
przez Wykonawcę.
2. Podstawę do wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie strony oryginał protokołu
zdawczo-odbiorczego wykonania przedmiotu umowy bez wad.
3. Płatność nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy.
4. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przeniesienia swoich
wierzytelności wobec Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia na osoby trzecie.
§ 5. Zmiany w umowie
1. Termin realizacji umowy może ulec zmianie za zgodą stron, w szczególności gdy zaistnieją
zdarzenia o charakterze siły wyższej, niezależne od stron umowy, które uniemożliwiłyby
terminowe wykonanie umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenia zewnętrzne, których
skutków nie da się przewidzieć ani im zapobiec. W szczególności za siłę wyższą uważa się
działania sił przyrody, takie jak: huragan, trzęsienie ziemi, powódź oraz inne zdarzenia takie
jak: wojnę, zamieszki, skażenie radioaktywne itp. W takim przypadku strony ustalą nowy
termin realizacji umowy.
2. Zaoferowany sprzęt (wskazany w formularzu ofertowym) może być wymieniony na inny, gdy
zaoferowany przedmiot zamówienia (urządzenia) zostanie wycofany z produkcji lub

dystrybucji i nie jest dostępny na polskim rynku. W takim przypadku Wykonawca zapewni
Zamawiającego pisemnie, iż zaoferowany sprzęt został wycofany z produkcji lub
dystrybucji i jednocześnie przedstawi propozycję zmian. Zamawiający dopuszcza możliwość
zamiany

przedmiotu

zamówienia

na

wersję

lub

zamienniki

o

parametrach

technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż przedstawionych pierwotnie.
3. Wynagrodzenie może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez władzę
ustawodawczą w trakcie trwania umowy,
4. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie
pisemnego aneksu.
§ 6. Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność.
2. W przypadku opóźnienia w dotrzymaniu przez Wykonawcę terminu umownego wykonania
przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości
0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień. Powyższe kary umowne Zamawiający
ma prawo potrącić z faktur wystawionych przez Wykonawcę.
3. W przypadku gdy kary umowne nie pokryją w całości szkody powstałej na skutek
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, Zamawiającemu przysługuje
odszkodowanie uzupełniające na zasadach ogólnych.
§ 7. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub
danych do kontaktu.
3. W sprawach spornych rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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