
 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

PROJEKT UMOWY - ZAŁ. DO ZAPROSZENIA Z DNIA 05.04.2016 

                                   P.OF/2/04/KOMPUTERY/2016 

 

 

                                           Umowa Nr....../2016 

 
 Zawarta w dniu  ............. 2016 r.  w wyniku przeprowadzonego postępowania o 

zamówienie publiczne przeprowadzone  na podstawie art.4 pkt.8Ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych i Regulaminu postępowania MBP w Kielcach Nr sprawy POF /4/06/2014,  

pomiędzy Miejską Biblioteką Publiczną w Kielcach ul. M Konopnickiej 5, wpisaną do 

rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Miasta w Kielce, pod numerem RIK-

7/02, 

NIP – 657-24-54-840     REGON 292652791, 

 zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną przez: 

 

 1. DYREKTORA                                   -  Andrzeja Maćkowskiego 

 

a,  .....................................................................z siedzibą w ................................................... 

REGON :                                    NIP:  

wpisaną do KRS , nr KRS  ....................., Sądu Rejonowego w ...... , ... Wydział Gospodarczy. 

Zwanym w dalszej części umowy DOSTAWCĄ,  reprezentowanym  przez: 

1.  

2.  

                                                        

                                                             § 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa  przez DOSTAWCĘ na rzecz 

ZAMAWIAJĄCEGO, do jego siedziby na koszt i ryzyko Dostawcy –  sprzętu 

komputerowego w ilości według załączonego do zamówienia wykazu, stanowiącego 

załącznik Nr 1 do  umowy, ilość urządzeń i cena zostały ustalone w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia Nr P.OF./2 /04/komputery/2016. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo  zwiększenia zamówienia do 20% wartości 

zamówienia podstawowego, ceny jednostkowe dodatkowego sprzętu nie mogą 

przekraczać cen jednostkowych określonych w zamówieniu podstawowym. 

 

                                                               § 2. 

 

                                             Termin i warunki dostawy 

 

1.  Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy określony w § 1 do miejsc 

wskazanych przez zamawiającego (zał. z wykazem miejsc dostawy i instalacji sprzętu 

komputerowego, stanowiącym integralną część umowy)  w terminie  14 dni roboczych 

licząc od dnia podpisania niniejszej umowy, tj do dnia ............................. 2016 roku. 
2.  Dostawa zostanie potwierdzona protokołem odbioru  ilościowego i jakościowego dostawy, 

sporządzonym przez upoważnione osoby ze strony Wykonawcy i Zamawiającego. 

Upoważnionym do odbioru ze strony Zamawiającego jest : 

 - Marek Maksymiuk – kierownik działu informatyzacji i automatyzacji MBP   

3.  Przy odbiorze dostawy wymagana jest obecność przedstawiciela Wykonawcy. 

     Terminy dostawy Wykonawca będzie awizować faksem na nr 041 362 61 15 

     z wyprzedzeniem jednodniowym do godziny 14
00 

. 
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§ 3. 

Wynagrodzenie 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 

określonego w §1 wynagrodzenie: netto: ............................ (słownie:.......................... zł)   

podatek VAT w kwocie; ...............................zł, 

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

2.  Zapłata wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1 nastąpi w formie przelewu   

     na konto Wykonawcy wskazane w fakturze VAT. 

3.  Należność zostanie uregulowana w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT  

     wraz z protokołem odbioru dostawy określonej w §1, do siedziby Zamawiającego. 

 

§ 4. 

Gwarancja i rękojmia 

 

1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy       

określony w § 1,zestawy komputerowe - na okres 36 miesięcy licząc od daty spisania 

protokółu odbioru dostawy, na pozostały sprzęt gwarancji producenta . 

2.  W przypadku ujawnienia się wad lub usterek w trakcie odbioru dostawy lub w okresie   

      gwarancji i rękojmi Zamawiający zawiadomi Dostawcę o powstałych wadach  

      lub usterkach, a  Dostawca zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zamawiającego    

      terminie (maksymalnie do 14 dni, do ich usunięcia lub  wymiany elementów (materiałów)  

     na nowe, wolne od wad. 

3.  W przypadku, gdy Dostawca nie usunie wad lub usterek w wyznaczonym terminie, lub   

      nie wymieni materiałów, Zamawiający zleci naprawę lub zakupi nowe elementy    

      (materiały) na koszt  Dostawcy.     

      Usunięcie usterek nie zwalnia  Dostawcy z obowiązku zapłaty kar umownych. 

4. Reklamowany sprzęt będzie w ramach gwarancji, odbierany od Zamawiającego  

      niezwłocznie po zgłoszeniu reklamacji. 

§ 5. 

                                                   Kary umowne 

 

1.  Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu  

     w następujących przypadkach i wysokościach: 

           a/ za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 3 % wynagrodzenia   

               netto określonego w §3 ust.1 za każde 7 dni opóźnienia dostawy. 

               Kary z tego tytułu mogą zostać potrącone z bieżących należności. 

           b/ za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze dostawy lub  

               ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 2 % wynagrodzenia  

               netto, określonego w § 3 ust. 1 za każde 7 dni opóźnienia, licząc od ustalonego  

               przez Zamawiającego terminu usunięcia wad. 

           c/ z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po    

               stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia netto określonego  

               w § 3 ust 1.  

2.  Zamawiający może dochodzić odszkodowania w wysokości przewyższającej wysokość  

     zastrzeżonych kar umownych, jeżeli szkoda poniesiona będzie wyższa od wysokości kary. 

3.  Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia kary umownej Dostawcy z tytułu 

     odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z jego winy w wysokości 10%    

     wynagrodzenia netto określonego w §3 ust. 1. 
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§ 6. 

Odstąpienie od umowy 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

1. Następuje zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

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

 Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie jednego tygodnia od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. Zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Dostawcy lub nastąpi likwidacja 

Wykonawcy , z wyjątkiem likwidacji w celu przekształcenia lub restrukturyzacji. 

3. Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy lub Dostawca ogłosi zrzeczenie się 

swojego majątku na rzecz wierzycieli. 

4. Dostawca nie rozpoczął dostawy  w terminie uzgodnionym, bez uzasadnionych   

       przyczyn lub nie kontynuuje jej pomimo wezwania złożonego na piśmie przez    

       Zamawiającego. 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej. 

 

§ 7. 

                                                    Zmiany umowy 

1.  Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

     piśmie pod rygorem nieważności. 

2.  Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej 

     umowy oraz wprowadzenia do umowy nowych postanowień niekorzystnych dla 

     Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na 

     podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia 

     takich zmian wynika z okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili 

     zawarcia umowy. 
 

§ 8. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

                                                                          § 9. 

Ewentualne spory mogące powstać z tytułu realizacji postanowień niniejszej umowy, będą 

rozpatrywane w pierwszej kolejności polubownie, a jeżeli to nie przyniesie rozstrzygnięcia, to 

przez właściwy Sąd w Kielcach. 

 

§ 10. 

Dostawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających  

z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

 

§ 11. 
 

1.Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 

ze Stron. 

2.Załącznikiem do niniejszej umowy jest ilościowy i jakościowy wykaz zamawianego 

sprzętu, stanowiący integralna część umowy. 

            DOSTAWCA:                                                ZAMAWIAJĄCY:                                
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P.OF/2/04/komputery/2016                                    Załącznik nr 1  

                                                                                  do Zaproszenia z dnia 05.04.2016r. 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

 

Dane dotyczące wykonawcy 
 

Nazwa : …………………………………………………………………………….. 

 

Poczta elektroniczna :                                       Strona internetowa :   

Nr telefonu ………………………..                / faks ……………………….. 

 REGON :  ………………………..                 NIP :  ………………………… 

 

Dane dotyczące zamawiającego 

Miejska Biblioteka Publiczna ul. M. Konopnickiej 5, 25-406 Kielce 

Zobowiązania wykonawcy 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na : Dostawa sprzętu komputerowego   

dla    MBP w Kielcach ul. Konopnickiej 5. , oferujemy cenę jak niżej: 

 

Łącznie oferujemy za wykonanie  zamówienia zgodnie z wymogami Zaproszenia do 

składania ofert z dnia 05.04.2016r.  : 

 

Cenę netto: ………………………….zł+ Podatek VAT: …………………….. .zł, 

 Razem brutto : ……………………………..zł,  

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

 

Wykonam zamówienie w terminie  : ……………………………………….2016r 

Termin płatności: ……….. dni,  

okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy) : ………… 

Reklamacje będą załatwiane w terminie  do ……………… dni 

- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: ……………….. 

- załatwienie wykonania reklamacji : do ……… dni 

Osoby do kontaktów z Zamawiającym 
Osoba/Osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań 

umowy : 

1) …………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Oświadczenie dotyczące postanowień zaproszenia: 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zaproszeniem do złożenia oferty , nie wnosimy 

żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

2. Oświadczamy, że załączone do zaproszenia wymagania stawiane wykonawcy oraz 

postanowienia Umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i 

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia Umowy w miejscu 

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 



3. Posiadamy wiedzę i doświadczenie, oraz dysponujemy potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zadania. 

4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

 

 

Dokumenty: 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 

  Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami w nim zawartymi. 

Zastrzeżenie wykonawcy 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 

………………………………………………………………………………………………… 

Inne informacje Wykonawcy: 
………………………………………………………………………………………………… 

Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy: 

 
1. ………………………………………………………………………………. 

 

2. ……………………………………………………………………………… 

 

 

/Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/pieczęć imienna 

 

 

 

 

 

                                                                                                     ………………………… 

                                                                                          Miejscowość i data, pieczęć firmowa 
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