WZÓR UMOWY
ZDW.RDW 1.12.361.PU.47.2018
Zawarta w dniu ………….2018r. pomiędzy:
Województwem Kujawsko-Pomorskim
Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń
NIP 9561969536
w imieniu którego działa:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
Rejon Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu
ul. Budowlana 40, 88-100 Inowrocław
zwanym dalej „Zamawiającym”, którego reprezentują:
Mgr Mirosław Kielnik - Dyrektor
przy kontrasygnacie
Mgr Justyny Herzberg - Głównego Księgowego
a
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
NIP ……………………………., REGON: ……………………………..
Numer KRS ……………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”, którą reprezentuje:
…………………………………………………………….
została zawarta umowa o treści:
1.

2.

§1
Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do „Dostawa komputera
stacjonarnego wraz z monitorem, wyposażeniem i oprogramowaniem na potrzeby
Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów RDW Inowrocław”
CPV 30 21 30 00 – 5 Komputery osobiste
CPV 48 62 40 00 – 8 Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych
komputerów osobistych (PC).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Szczegółowej Charakterystyce
Przedmiotu Zamówienia/Ogłoszeniu będącej załącznikiem do niniejszej umowy.

§2
Termin realizacji zamówienia: 7 dni od dnia podpisania umowy.
§3
1.

Zakres szczegółowy dostaw:
Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Szczegółowej Charakterystyce Przedmiotu
Zamówienia/Ogłoszeniu będącej załącznikiem do niniejszej umowy.
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2.

3.
4.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertą złożoną
Zamawiającemu w postępowaniu o zamówienie publiczne poprzedzającym zawarcie
niniejszej umowy. Oferta stanowi załącznik do niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia na własny koszt do
siedziby RDW Inowrocław, ul. Budowlana 40, 88-100 Inowrocław.
Przedmioty zamówienia winny być produktami nowymi, oryginalnymi i oryginalnie
zapakowanymi.

1.

§4
Osobą odpowiedzialną za realizację umowy z ramienia Zamawiającego jest:
RDW w Inowrocław – Andrzej Wojda – Specjalista w Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów

2.

Przedstawicielem Wykonawcy jest ………………………………..

§5
Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację dostawy, ponosi pełną
odpowiedzialność za jakość i terminowość dostawy.
§6
Całkowita maksymalna wartość zamówienia nie przekroczy ceny umownej określonej
w ofercie:
……………………… zł + …………….. zł VAT 23% = ……………………. zł brutto
słownie: ……………………………………………………………………………/100
§7
Okres gwarancyjny: gwarancja producenta na 3 lata liczone od następnego dnia roboczego po
odbiorze dostawy przez Zamawiającego

1.

2.

3.
4.
5.

1.
2.

§8
Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa § 6 rozliczone będzie na podstawie faktury
VAT wystawianej przez Wykonawcę za dostarczony przedmiot zamówienia do
Zamawiającego.
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury w terminie do 14 dni licząc od daty
jej otrzymania i zaakceptowania. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia
przelewu pieniędzy
na rachunek Wykonawcy.
Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto
Wykonawcy.
Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT
Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT wystawionej
na: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, NIP 9561969536
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu
ul. Budowlana 40, 88-100 Inowrocław
§9
Za niedostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie przewidzianym zgodnie z § 2
umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki.
W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji umowy wad co do jakości dostarczonych
urządzeń czy oprogramowania, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwych
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3.

4.

5.
6.

1.

2.

urządzeń czy oprogramowania na odpowiadające przedmiotowi umowy w terminie 7 dni
od dnia wezwania do wymiany przez Zamawiającego. W przypadku nie zachowania
niniejszego terminu, stosuje się karę umową przewidzianą w pkt. 1.
Niezależnie od ustaleń ust. 1 i 2, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy
z zachowaniem 14 – dniowego okresu wypowiedzenia jeżeli Wykonawca bez
uzasadnionego powodu odstąpił od dostawy i nie dostarczył przedmiotu zamówienia
w ciągu 7 dni od upływu terminu przewidzianego w § 2 lub wezwania do wymiany
wadliwych urządzeń lub oprogramowania w terminie przewidzianym w §9 pkt. 2
Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej z tytułu odstąpienia
od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –
w wysokości 20 % wartości umowy brutto, określonej w § 6
Kary powyższe mogą być stosowane kumulatywnie.
W przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają szkody wyrządzonej Zamawiającemu
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający ma prawo
dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
§ 10
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania części umowy.
Zamawiającemu poza przypadkami wskazanymi w § 9 umowy przysługuje prawo do
odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli:
a) Wykonawca realizuje dostawę przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z
umową lub nie realizuje dostawy,
b) Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie przedsiębiorstwa Wykonawcy,
c) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
d) W przypadku określonym w art. 611 Kodeksu cywilnego,
e) wykonawca rażąco narusza pozostałe postanowienia niniejszej umowy, w szczególności
narusza postanowienia § 13 umowy,

3.

4.

1.

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty
powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust 2 i musi zawierać
uzasadnienie.
W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiający obowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za wykonane dostawy do czasu
odstąpienia od umowy.
§ 11
Wykonawca wykona zamówienie bez udziału podwykonawców.

§ 12
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy nie stanowiące naruszenia art. 144.1 ustawy
PZP mogą być dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod
rygorem nieważności.
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2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i Prawa Zamówień Publicznych.
3. Spory wynikające z treści niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 13
Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na
osoby trzecie. Jakakolwiek cesja nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie
postanowień umowy, uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy
Wykonawcy oraz naliczenia przez Zamawiającego kary umownej wskazanej w § 9 ust. 4
umowy.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron .
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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