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Załącznik nr 2 – wzór umowy 
 

WZÓR UMOWY 

 
UMOWA NR……… 

 
zawarta dnia ..................... w ................................................................pomiędzy: 

 

Dolnośląskimi Pracodawcami 

 z/s ul. Wysockiego 10, 58-300 Wałbrzych, NIP 886-204-99-88, REGON 890540804 

zwanymi w treści umowy „Zamawiającym”, 

a 

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

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

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

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

reprezentowaną przez: 
 .....................................................................................................................................  

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

zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 

 

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 30.01.2018 r. zawarto umowę 

o następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup, dostawa w miejsca wskazane przez Zamawiającego i 

montaż sprzętu zgodnie z Formularzem Wykonawcy, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy  

2. Wykaz miejsc realizacji dostawy znajduje się w załączniku nr 1 do umowy. 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyd Zamawiającemu sprzęt określony w § 1 do w terminie 
15 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zapewnia, że urządzenia będące przedmiotem niniejszej umowy są fabrycznie 
nowe. 
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3. Minimum na dwa dni przed dostawą Wykonawca poinformuje Zamawiającego o: dacie i godzinie 
dostawy, osobach realizujących dostawę (imiona, nazwiska, telefony kontaktowe). 

4. Termin dostawy nie może przypadad w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy. 

§ 3 

1. Koszt transportu do miejsca określonego w § 2 ust. 1 umowy, rozładunek dostarczonego sprzętu 
oraz montaż w/w sprzętu obciąża Wykonawcę. 

2. Dostarczony sprzęt musi byd tak zapakowany, aby zapobiec jego uszkodzeniu lub pogorszeniu 
stanu podczas  transportu do miejsca przeznaczenia. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd za jakośd i ilośd przekazanego sprzętu. 

 

§ 4 

1. Wydanie sprzętu Zamawiającemu będzie potwierdzone protokołem zdawczo – odbiorczym 
podpisanym przez obie strony. 

2. Zamawiający podpisze protokół zdawczo – odbiorczy w terminie do 20 dni od dnia dostarczenia 
przedmiotu umowy, po wcześniejszym, losowym sprawdzeniu urządzeo i stwierdzeniu ich 
sprawności. 

3. Wykonawca wraz z urządzeniami dostarcza: 
a) specyfikację przekazywanych urządzeo w języku polskim, z określeniem ich nazwy 

handlowej oraz podaniem parametrów, będącą dopełnieniem protokołu zdawczo – 
odbiorczego, 

b) Certyfikat na zgodnośd sprzętu z Polskimi Normami. 
4. Każde urządzenie musi posiadad: 

a) instrukcję obsługi lub podręcznik użytkownika w języku polskim, 
b) kartę gwarancyjną. 

5. Karta gwarancyjna, dołączona do dostarczanych urządzeo, jest wystawiana przez Wykonawcę, 
który jest wobec Zamawiającego jedynym podmiotem udzielającym gwarancji i bezpośrednio 
ponoszącym zobowiązania z niej wynikające. 

 

§ 5 

1. Strony wyznaczają następujące osoby odpowiedzialne w ramach struktur organizacyjnych stron 

za realizację niniejszej umowy:  

Ze strony Zamawiającego: Adrian Kowalik, tel.74-64-80-535, e-mail: adrian.kowalik@dp.org.pl, 

Ze strony Wykonawcy: .............................................................................................................. 

2. Każda ze stron może zmienid wskazane powyżej osoby mocą jednostronnego oświadczenia woli. 

Oświadczenie w tym zakresie zostanie złożone drugiej Stronie na piśmie. 

3. Osoby, o których mowa w ust. 1, nie mają prawa do zaciągania w imieniu stron zobowiązao, 

w tym dokonywania zmian umowy chyba, że uzyskają w tym zakresie pisemne pełnomocnictwo. 

Wyżej wymienieni przedstawiciele Stron są jednakże uprawnieni do podejmowania bieżących 

decyzji w ramach realizacji niniejszej umowy. 
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§ 6 

1. Z tytułu wykonania niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości:  

.............. zł netto  (słownie:), 

.............. %ł VAT 

.............. zł brutto (słownie:).  

2. Kwota określona w ust.1 zawiera wynagrodzenie Wykonawcy za wszystkie czynności 

wymienione w §2, 3 i 4 umowy, oraz wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę celem 

wykonania przedmiotu umowy. 

3. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest zrealizowanie czynności określonych w §2 

umowy, potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru dostawy, o którym mowa w § 4 umowy. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie przez Zamawiającego na podstawie 

prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu, 

przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

5. Za datę zapłaty uważa się dzieo obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Zamawiający nie odpowiada za opóźnienia lub wstrzymanie płatności, które nie były 

spowodowane jego działaniem. Zamawiający przekazuje Wykonawcy wynagrodzenia w terminie 

zależnym od daty otrzymania środków finansowych z Instytucji Pośredniczącej. Wykonawca 

oświadcza, iż nie będzie rościł praw do wypłaty odsetek ustawowych w przypadku opóźnieo 

wypłaty wynagrodzenia z w/w powodów 

§ 7 

1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu po 

uprzednim dostarczeniu Wykonawcy stosownego pisemnego oświadczenia woli,  

w przypadku gdy Wykonawca nie wywiąże się z zobowiązao wobec Zamawiającego  

w szczególności określonych w § 2 umowy. 

2. W razie odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 umowy. 

3. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o 

którym jest mowa w § 6 umowy. 

4. Zamawiający w przypadku opóźnienia  w dostawie przedmiotu umowy ma prawo do obciążenia 

Wykonawcy karą umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 

umowy za każdy dzieo tego opóźnienia.  

5. Jeżeli opóźnienie w wykonaniu umowy przekroczy 10 dni kalendarzowych Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od  umowy ze skutkiem natychmiastowym. 
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§ 8 

Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 m-cy, liczony od dnia podpisania 

protokołu zdawczo - odbiorczego, określonego w § 4 ust. 1 i 2 umowy. 

§ 9 

1. Szczegółowe warunki sprawowania serwisu gwarancyjnego określa karta gwarancyjna załączona 

do wydanego sprzętu przez Wykonawcę. 

2. Wykonawca jest jedynym dla Zamawiającego podmiotem udzielającym gwarancji na urządzenia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych 

przez Zamawiającego usterek.  Naprawy gwarancyjne będą wykonywane w siedzibie 

Zamawiającego. W przypadku wystąpienia konieczności naprawy sprzętu poza siedzibą 

Zamawiającego, Wykonawca zapewni: 

a) odbiór wadliwego sprzętu w terminie nieprzekraczającym 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia 

awarii, własnym staraniem i na własny  koszt, 

b) dostawę naprawionego sprzętu własnym staraniem i na własny koszt, w terminie 

nieprzekraczającym 3 dni roboczych od dnia usunięcia awarii przez serwis, ale nie dłuższym 

niż 15 dni roboczych od dnia odebrania sprzętu z siedziby Zamawiającego, 

c) w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie 15 dni roboczych od dnia 

odebrania wadliwego sprzętu z siedziby Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do 

bezpłatnego dostarczenia i uruchomienia sprzętu zastępczego o parametrach równoważnych 

z oferowanymi. W przypadku niedostarczenia sprzętu zastępczego w wymaganym terminie, 

Wykonawca zostanie obciążony karą pieniężną w wysokości 0,5 % wartości wadliwego 

urządzenia  za każdy dzieo opóźnienia. 

4. W sytuacji, gdy naprawa uszkodzonego urządzenia nie będzie możliwa, Wykonawca dostarczy na 

własny koszt fabrycznie nowe urządzenie, o parametrach nie gorszych od parametrów 

eksploatacyjnych urządzenia podlegającego wycofaniu z użytkowania, w czasie 1 dnia od 

stwierdzenia braku możliwości naprawy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności serwisowych w czasie nieprzekraczającym 

jednego dnia roboczego od momentu zgłoszenia awarii telefonicznie, e-mailem lub faksem.  

6. W przypadku stwierdzenia wady ukrytej sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia w 

terminie 14 dni od daty zgłoszenia tej wady. 

7. W przypadku konieczności wykonywania w okresie gwarancyjnym obowiązkowych przeglądów 

sprzętu przez autoryzowanego (certyfikowanego) serwisanta producenta urządzenia lub 

Wykonawcy, koszt takiego przeglądu jak również pilnowanie terminów przeglądów obciąża 

Wykonawcę. 

§ 11 

1. Zamawiający oświadcza, iż zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej  z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD 2014-2020. Wykonawca zapewnia 
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Zamawiającemu, oraz innym podmiotom uprawnionym do kontroli w zakresie prawidłowości 

realizacji Projektu „Przedsiębiorczośd i praktyka kluczem do zatrudnienia”, prawo wglądu do 

wszystkich dokumentów związanych z realizowanym zamówieniem, w tym dokumentów 

finansowych i elektronicznych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zamówienia 

do dnia 31 grudnia 2023 r. w sposób zapewniający dostępnośd, poufnośd i bezpieczeostwo 

dokumentacji. 

3. Dokumentacja związana z realizowanym  zamówieniem powinna byd oznakowana zgodnie z 

zasadami promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 

2014-2020 

 

§ 12 

Integralną częścią niniejszej umowy jest treśd zapytania ofertowego wraz z załącznikami oraz oferta 

Wykonawcy. 

§ 13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy kodeksu 
cywilnego, oraz treśd zapytania ofertowego wraz z załącznikami, zgodnie z którą było 
przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. 

§ 14 

Ewentualne spory mogące wyniknąd na tle wykonania postanowieo niniejszej umowy, Strony 
zobowiązują się do rozstrzygnięcia w sposób polubowny. W razie braku efektów takiego działania, 
Strony poddają spór rozstrzygnięciu przez Sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 15 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego  
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

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

    Zamawiający            Wykonawca 

 

 

 

 


