WZÓR UMOWY
UMOWA SPRZEDAŻY
nr
/RPO/2016
zawarta w dniu

2016 roku w Katowicach, pomiędzy:

Województwem Śląskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
z siedzibą w Katowicach (40-142) przy ulicy Modelarskiej 10,
(NIP: 954 – 23 – 31 – 531)
reprezentowanym przez:
Bożenę Borowiec-

Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa
Śląskiego

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”
a
..............................
reprezentowaną przez:
..............................

zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, o treści następującej:
§1
Przedmiot umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy na rzecz Zamawiającego, transportem zorganizowanym
na własny koszt i na własne ryzyko, 2 zestawów komputerowych i/lub 1 urządzenia
wielofunkcyjnego według wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że:
a) dysponuje wiedzą, doświadczeniem i potencjałem organizacyjnym i technicznym
niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
b) wykona przedmiot umowy z należytą starannością, z uwzględnieniem profesjonalnego
charakteru działalności Wykonawcy,
c) będzie realizował przedmiot umowy określony w ust. 1 ze wskazówkami przekazywanymi
mu przez Zamawiającego,
d) dostarczane urządzenia są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane i spełniają minimalne
parametry techniczne wskazane w załączniku nr 1.
3. Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego (pokój 224) urządzenie/urządzenia stanowiące
przedmiot umowy na swój koszt i ryzyko w terminie do dnia 30 maja 2016 roku.
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4. Odebranie przedmiotu umowy nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez
Strony.
5. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za braki ilościowe oraz uszkodzenie przedmiotu
zamówienia podczas transportu.
6. W przypadku wystąpienia wad przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo wyrażenia
stosownych uwag w protokole zdawczo-odbiorczym skutkiem czego Wykonawca zobowiązany
jest do odebrania przedmiotu zamówienia, jego poprawy zgodnie z uwagami i ponownego
dostarczenia do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, na
koszt i ryzyko własne Wykonawcy. Nie wyklucza to późniejszych roszczeń Zamawiającego
związanych z wadami ukrytymi przedmiotu umowy.
7. W przypadku podstaw do odmowy odbioru całości lub przeważającej części przedmiotu umowy
Zmawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Prawo to Zamawiający może
wykonać w terminie 14 dni od stwierdzenia ww. podstaw.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

§2
Zasady wykonania umowy
Ze strony Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia, udzielanie koniecznych
informacji, podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego ze strony Zamawiającego oraz
podejmowanie innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy, których podjęcie
jest konieczne do prawidłowego wykonywania dostawy odpowiedzialny jest pan Sławomir
Zatorski (tel. 32 730 68 81).
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków
wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
Na urządzenia Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji, przekazując
Zamawiającemu odpowiednie karty gwarancyjne, szczegółowo opisujące warunki gwarancji.
Czas na usunięcie usterki wyniesie maksimum 14 dni od przyjęcia zgłoszenia.
Wszelkie koszty związane z naprawą transportem od i do Zamawiającego oraz koszty związane
z ewentualną wymianą sprzętu poniesie Wykonawca.
Firma serwisująca musi posiadać autoryzację producenta komputera. Serwis urządzeń musi być
realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.
Umowa gwarancyjna na dostarczane urządzenia nie może zabraniać ani ograniczać
Zamawiającego w rozbudowie lub zmianie konfiguracji sprzętowej dostarczonych urządzeń.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy przysługuje
wynagrodzenie brutto w wysokości nie większej niż …………………………………. zł brutto
(słownie złotych: ………………………………………………… …./100).
2. Środki finansowe na realizację niniejszej umowy zostały zabezpieczone w budżecie Województwa
Śląskiego na rok 2016: dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział
85395 – Pozostała działalność, § 4217 i 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia: Projekt pn.
„Współpraca się opłaca - koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”,
pozycja z wniosku o dofinansowanie z dnia 09.12.2015r.: WYD011, WYD024, koszty pośrednie
(nr zadania: 026370932).
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1.

2.
3.

§4
Zasady wypłaty wynagrodzenia
Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury po dostarczeniu sprzętu stanowiącego
przedmiot umowy określonego w § 1 i ich odbiorze protokołem zdawczo-odbiorczym nie
zawierającym uwag ze strony Zamawiającego.
Wynagrodzenie będzie wypłacone Wykonawcy w terminie do 30 dni od otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej i podpisanej faktury.
Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w wystawionej fakturze.
§5
Podstawa prawna

Umowę zawiera się w oparciu o zapisy:
1. art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164).
2. § 8 Procedur zamówień publicznych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa
Śląskiego z dnia 13 lipca 2009 roku.

1.

2.

3.
4.

5.

§6
Kara umowna
W przypadku uznania przez Zamawiającego, że przedmiot umowy został nienależycie wykonany
w istotnym zakresie Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości do 50%
maksymalnego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. Za nienależyte
wykonanie przedmiotu umowy uważa się w szczególności naruszenie postanowień § 1 ust. 2 i 5-6
oraz § 2 ust. 2-7 niniejszej umowy.
W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy w terminie określonym
w § 1 ust. 3 Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą za opóźnienie w wysokości 0,5%
wynagrodzenia Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia. Procedura związana z poprawą wad
przedmiotu umowy nie usprawiedliwia opóźnienia.
Strony zgodnie postanawiają, że kara umowna może zostać potrącona z wynagrodzenia
Wykonawcy, o czym zostanie on poinformowany pisemnie.
W przypadku niewykonania przedmiotu umowy, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie,
a ponadto Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną naliczoną na zasadach
określonych w ust. 1.
W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość zastrzeżonej kary
umownej Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§7
Postanowienia końcowe
1. Integralną część umowy stanowią zapytanie ofertowe oraz oferta złożona przez Wykonawcę.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności pisemnej formy aneksu,
zaakceptowanego przez strony, pod rygorem nieważności.
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4. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sądy powszechne
właściwe ze względu na miejsce siedziby Zamawiającego.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

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

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

Kontrasygnata finansowa
Katowice, dnia

2016 roku

Sporządził:

Sprawdził:

Strona 4 z 4

