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                                                                                                                   Załącznik nr 3 do 
Zapytania ofertowego 

- projekt umowy                       Nr  DT 2260/II/03/2017 
 

 

                                               UMOWA NR DT -  2260/II/03/2017 z dnia ........................... 

zawarta pomiędzy 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  

19 – 300 Ełk, ul. Suwalska 64, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000027785, z kapitałem 

zakładowym w wysokości 40 856 500,00 PLN, z NIP – 848-000-02-10, 

zwanym dalej "Zamawiającym",  reprezentowanym przez:  

1. .......................................................................................................................................... 

a. 

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

z siedzibą w.................................................................. wpisaną/ym w dniu .................................. 

do rejestru przedsiębiorstw, prowadzonego  przez Sąd Rejonowy  w ....................................., 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem   .......................................   

z kapitałem zakładowym ................................. PLN,  z NIP………………,   

Przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą”.........................”  z siedzibą 

………….. NIP ………… REGON……………………. 

zwanym/ą w treści umowy „Wykonawcą” 

reprezentowanym przez: 

1. ................................................................................................................... 

2. ................................................................................................................... 

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy  

w trybie zapytania ofertowego. 

 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest na  dostawa komputerów, podzespołów i urządzeń 

peryferyjnych. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określony jest w załączniku  do umowy. 

3.Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na adres Ełk, ul. Suwalska 64 własnym  

transportem i  na  własny koszt  sukcesywnie  według potrzeb Zamawiającego. 

4. Sukcesywne dostawy  następować będą  w  ilościach wynikających z faktycznego 

zapotrzebowania Zamawiającego i w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia 

zapotrzebowania  przez  Zamawiającego. 

§ 2 

1.Termin rozpoczęcia  realizacji  przedmiotu  Umowy  stanowi dzień podpisania umowy.  

2.Termin  zakończenia realizacji przedmiotu  Umowy  strony ustalają na dzień  31.12.2017 r.  

§ 3 

Strony ustalają wynagrodzenie dla Wykonawcy według cen zawartych w ofercie z dnia……. 

która stanowi załącznik nr 1 do umowy. 

 

 

§ 4 

1. Wykonawca wystawi faktury częściowe  po zrealizowaniu  każdej  części  przedmiotu 

dostawy i  po podpisaniu przez  Zamawiającego protokołu odbioru częściowego . 



2 
 

2. Zamawiający zobowiązany jest do opłacenia faktur częściowych  w terminie 14 dni od 

daty otrzymania faktury. 

§ 5 

1. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem jak 

w ust.2.  

2. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że przedmiot zamówienia zawiera wady lub 

jest niekompletny, lub nie odpowiada wymaganiom przedstawionym w ofercie  

z dnia……….., będącej załącznikiem do umowy. Wykonawca zobowiązuje się wymienić 

wadliwy towar w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia wady. Zamawiający może odmówić 

odbioru i opłacenia faktury do czasu usunięcia nieprawidłowości w dostawie. 

3. Na dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca udziela: 24 miesięcznej gwarancji  

od daty protokołu odbioru na zestawy komputerowe i 12 miesięcznej  gwarancji  od daty 

protokołu odbioru na podzespoły zgodnie z wyszczególnieniem w załączniku do umowy. 

Okres gwarancji  liczony będzie od dnia podpisania protokołu odbioru częściowego. 

4. W okresie gwarancyjnym  Wykonawca   zobowiązuje się przystąpić do usuwania awarii 

w ciągu  1 godzin  od  zgłoszenia jej przez Zamawiającego.     

5. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca   zapewni sprzęt zastępczy (w ciągu 1 godziny) 

na czas  naprawy zgłoszonej awarii. 

6. Wykonawca  zobowiązany jest do uwzględniania wymagań środowiskowych  

Zamawiającego. 

§ 6 

1. Wykonawca  zapłaci na żądanie Zamawiającego karę umowną: 

a) w wysokości 10 % wartości przyjętej oferty za odstąpienie od umowy z przyczyn, za 

które   ponosi odpowiedzialność Wykonawca,  

b) w wysokości 0,5 % wartości nie dostarczonej  w terminie dostawy za każdy 

rozpoczęty  dzień   zwłoki.  

2. Zamawiający zapłaci na żądanie Wykonawcy: 

a) ustawowe odsetki za zwłokę w opłaceniu faktury, 

b) karę umowna w wysokości 10% wartości przyjętej oferty  za odstąpienie od umowy  z 

przyczyn,  za które  ponosi odpowiedzialność Zamawiający z uwzględnieniem ustępu 3. 

 

§ 7 

1. Przedstawicielem Zamawiającego do prowadzenia spraw związanych z wykonaniem 

dostawy i do odbioru przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego będzie: Pan Adam 

Fiedorczyk.   

2. Przedstawicielem Wykonawcy do prowadzenia spraw związanych z wykonaniem dostawy 

przedmiotu umowy będzie…........................................................... 

§ 8 

Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod 

rygorem  nieważności. 

§ 9 

1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony 

rozstrzygać będą    polubownie. 

2.   W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez  Sąd  właściwy dla 

siedziby  Zamawiającego. 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy  Kodeksu cywilnego. 

 

§ 11 
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1. Wykonawca lub Zamawiający nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikających z 

niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez zgody odpowiednio Zamawiającego lub 

Wykonawcy. 

2. Wykonawca lub Zamawiający nie może przenieść swoich zobowiązań wynikających z 

niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez zgody odpowiednio Zamawiającego lub 

Wykonawcy. 

§ 12 

Umowa sporządzona została w 2  jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla 

każdej ze stron. 

 

 

Oświadczenie: 
Oświadczamy, że po zapoznaniu się z treścią projektu umowy, zapytania ofertowego i innych dokumentów 

przetargowych nie wnosimy żadnych uwag i zastrzeżeń oraz wyrażamy zgodę na zawarcie umowy z 

Zamawiającym na warunkach przedstawionych w projekcie umowy w dniu jej przedłożenia. 

 

 

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

                                (podpisy sygnatariuszy umowy)       

 

 

 


