ZAŁĄCZNIK NR 3

UMOWA (wzór)
zawarta w dniu ……………. r. w …………………, pomiędzy:
………………………………. reprezentowanym przez :

……………………………………..
zwanym dalej „Kupującym”

a

………………………………… reprezentowaną przez:
...............................................................................................................
zwanym dalej „Sprzedającym”,
następującej treści:
W wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
strony zawarły umowę następującej treści:
§1
Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa ………………………………………. według załącznika nr 1 do
Umowy – Specyfikacja Techniczna.
§2
1. Całkowita cena Przedmiotu Umowy wymienionego w § 1 opiewa na kwotę:
………………… netto (słownie: ……………), …………………….. zł brutto (słownie:
………………………)
2. Cena brutto zawiera koszt Przedmiotu Umowy oraz wszelkie koszty związane
z realizacją umowy (w tym: podatki, ubezpieczenie, transport do zamawiającego, instalacja i
rozruchu maszyny jak również szkolenie operatorów a także wszelkie inne opłaty i koszty,
które należy ponieść w związku z realizacją niniejszego zamówienia).
§3
1. Cena wymieniona w § 2 ust. 1 Umowy płatna będzie w ……………...
2. Płatność za zrealizowaną dostawę odbędzie się w terminie: ……………………….
3. Płatność, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu będzie dokonywana przelewem na
rachunek Sprzedającego wskazany na fakturze.
4. Zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

§4
1. Sprzedający dostarczy, zamontuje i uruchomi Przedmiot Umowy w terminie nie później niż
……………………………. od dnia podpisania niniejszej Umowy.
2. Dostawa Przedmiotu Umowy nastąpi jednorazowo do siedziby Kupującego.
3. Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie Przedmiotu Umowy nastąpi na koszt i ryzyko
Sprzedającego. Do dnia podpisania protokołu odbioru technicznego niebezpieczeństwo
przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy spoczywa na Sprzedającym.
4. Dostarczony Kupującemu Przedmiot Umowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy –
Specyfikacja Techniczna, jest fabrycznie nowy, kompletny i gotowy do funkcjonowania bez
żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, a także gwarantuje bezpieczeństwo
użytkowników.
5. Przedmiot Umowy objęty jest gwarancją przez okres …………… miesięcy.
6. Wraz z Przedmiotem Umowy, Sprzedający dostarczy Karty Gwarancyjne dla Przedmiotu
Umowy opisanego w załączniku nr 1 do Umowy – Specyfikacja Techniczna.
7. Wraz z Przedmiotem Umowy Sprzedający dostarczy instrukcje obsługi w języku polskim dla
Przedmiotu Umowy opisanego w załączniku nr 1 do Umowy – Specyfikacja Techniczna.
8. Niedostarczenie wraz z przedmiotem Umowy któregokolwiek z dokumentów, o których mowa
w ust. 6 i 7, spowoduje nieprzyjęcie dostawy i jej zwrot na koszt Sprzedającego.
9. Reakcja serwisu na zgłoszoną usterkę nastąpi nie później niż ……………………. Przez reakcję
serwisu strony rozumieją …………………………………….
10. Przez zgłoszenie usterki strony rozumieją powiadomienie Sprzedającego drogą ………………..
§5
Kupujący zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku:
a) gdy Sprzedający jednostronnie zmieni treść Umowy;
b) nienależytego, zawinionego przez Sprzedającego, wykonania Umowy.
§6
1. Sprzedający, zobowiązany jest do zapłaty Kupującemu kary umownej:
a) 0,5 % wartości brutto Przedmiotu Umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy, za
każdy dzień zwłoki w wykonaniu przez Sprzedającego czynności określonych w § 4 ust. 1
ponad termin określony w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy;
b) 0,02 % wartości brutto Przedmiotu Umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy, za
każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w reakcji na zgłoszenie usterki ponad termin wskazany w § 4
ust. 9 niniejszej Umowy;
c) 10 % całkowitej wartości brutto Przedmiotu Umowy określonej w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy
w przypadku, gdy Kupujący rozwiąże Umowę w trybie natychmiastowym na skutek
wystąpienia okoliczności określonych w § 5 niniejszej Umowy;
d) 10 % całkowitej wartości brutto Przedmiotu Umowy określonej w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy
w przypadku nie dostarczenia Przedmiotu Umowy.
2. Jeżeli szkoda rzeczywista przekroczy kary umowne, Kupujący będzie uprawniony do
dochodzenia odszkodowania do pełnej wysokości szkody.
§7
1.

Kupujący zgodnie z treścią zapytania ofertowego przewiduje możliwość dokonywania istotnych
zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:
1) terminu realizacji zamówienia – termin może ulec zmianie w następujących przypadkach:

a) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
b) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych
w umowach pomiędzy Kupującym, a inną niż Sprzedający stroną, w szczególności
Instytucją Zarządzającą, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów
prawa mogą wpływać na realizację zamówienia;
c) zaistnieje przerwa w realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Sprzedającego,
w szczególności działania siły wyższej, wywołane przez czynniki zewnętrzne, które
uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań. Strony zobowiązuję się do ustalenia
odpowiednio zmienionego terminu wykonania przedmiotu zamówienia o okres
odpowiadający okresowi zaistniałej przerwy.
2) terminu i warunków płatności;
- pod warunkiem, że konieczność dokonania zmiany wynika z okoliczności, których nie można
było przewidzieć w chwili złożenia oferty.
2. Jeżeli Kupujący uzna, że zaistniałe okoliczności nie stanowią podstawy do zmiany oferty,
Sprzedający zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z przedstawioną
ofertą.
3. Powyższe nie wyklucza dokonywania w treści umowy zmian nieistotnych oraz wskazanych w
sekcji 6.5.2 pkt. 22 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
§8
Wszystkie zmiany treści Umowy wymagają porozumienia Stron Umowy oraz zachowania formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Sądem właściwym do rozwiązania sporów płynących z wykonywania warunków Umowy jest
sąd właściwy dla siedziby Kupującego.
§ 10
1. Umowę sporządzono w języku polskim i podpisano w dwóch egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron Umowy.
2. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony.
Załącznik Nr 1 do Umowy – Specyfikacja techniczna
SPRZEDAJĄCY
....................................................
data ............................................

KUPUJĄCY
…..............................................
data .....................................

