Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Umowa nr __/kw/19
na dostawę dla potrzeb COSSW w Kaliszu kamer IP wraz z rejestratorem
zawarta w dniu ................... w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne
pomiędzy:
Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej
z siedzibą: 62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 193-195, NIP 618-10-45-907,
zwanym dalej zamawiającym,
reprezentowanym przez
........................................................................................
a
.............................
z siedzibą: ............................, NIP .......................,
zwanym dalej wykonawcą,
reprezentowanym przez
.........................................................................................
§1
Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania zlecenie dostawy kamer IP wraz z
rejestratorem, zgodnie z załącznikiem do umowy.
§2
Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, zamawiający zapłaci wykonawcy
wynagrodzenie ogółem w wysokości:
wartość netto: .................
(słownie:..........................................................)
wartość podatku VAT: .................
(słownie:..........................................................)
wartość brutto: .................
(słownie:..........................................................)
§3
1. Realizacja przedmiotu umowy określonego w § 1 nastąpi w terminie do dnia 30 grudnia
2019 r.
2. Dostawa będzie realizowana, w terminie uzgodnionym z zamawiającym, po uprzednim
telefonicznym zgłoszeniu z dwudniowym wyprzedzeniem w godzinach 8:00 – 14:00 od
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poniedziałku do piątku.
§4
1. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktury. Faktura zostanie wystawiona nie wcześniej niż w dniu
realizacji całości zamówienia, na podstawie protokołu odbioru. Strony ustalają termin płatności
do dnia 31 grudnia 2019 roku.
2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę
na fakturze.
§5
Przedmiot umowy będzie fabrycznie nowy i zostanie dostarczony przez wykonawcę do siedziby
zamawiającego transportem własnym na koszt wykonawcy.
§6
1. Wykonawca udziela na dostarczone materiały, określone w formularzu ofertowym stanowiącym
załącznik do niniejszej umowy, gwarancji na warunkach określonych przez producenta danego
asortymentu na okres 36 miesięcy.
2. Okres gwarancji liczy się od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że w przypadku uszkodzenia urządzeń drukujących (w czasie trwania
ich okresu gwarancyjnego) spowodowanego używaniem dostarczonych przez wykonawcę
materiałów eksploatacyjnych, wyprodukowanych przez innego producenta niż producent
urządzenia, zobowiązuje się do pokrycia kosztów tych napraw lub pośrednictwa w realizacji
naprawy przez producenta danego materiału eksploatacyjnego.
4. Usterki mogą być zgłaszane pisemnie na adres wykonawcy, telefonicznie nr tel. …................
lub za pośrednictwem e-maila ….................
5. Podjęcie naprawy gwarancyjnej ma się rozpocząć maksymalnie w czwartym dniu roboczym,
licząc od dnia zgłoszenia usterki.
6. W przypadku niepodjęcia naprawy gwarancyjnej w ww. terminie, zamawiający ma prawo zlecić
wykonanie naprawy innemu wykonawcy, a całkowitymi kosztami prac obciążyć wykonawcę.
§7
1. Z ważnych powodów zamawiający może odstąpić od umowy, bez odszkodowania dla
wykonawcy. W szczególności za ważne powody strony uznają następujące zdarzenia leżące po
stronie wykonawcy:
a) gdy wykonawca opóźnia się w realizacji umowy powyżej 7 dni;
b) gdy wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia, który nie będzie fabrycznie nowy;
c) gdy wykonawca – w przypadkach innych niż opisany powyżej – będzie realizować umowę w
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sposób sprzeczny z jej postanowieniami.
2. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
§8
1. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody wynikłej z nienależytego wykonania
zobowiązania.
2. Wykonawcę obciążają kary umowne w następujących sytuacjach i w wysokościach:
a) z tytułu odstąpienia od umowy przez wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie –
w wysokości 20% wartości brutto umowy;
b) z tytułu odstąpienia od umowy przez zamawiającego w przypadkach wskazanych w § 7 –
w wysokości 20% wartości brutto umowy;
c) za opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia – w wysokości 1% wartości brutto umowy
za każdy dzień opóźnienia;
3. Kary umowne, o których mowa w ust. 2, obowiązują niezależnie od siebie.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych, o których mowa w ust. 2, z
wynagrodzenia należnego za wykonanie przedmiotu umowy.
5. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.
§9
1. Wszelkie zmiany w treści umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnej, pod
rygorem nieważności.
2. Osoby do kontaktu:
a) po stronie wykonawcy ….................................
b) po stronie zamawiającego ….................................
§ 10
1. Spory wynikłe z obowiązywania niniejszej umowy będą rozwiązywane polubownie.
2. W razie konieczności w sprawach spornych, związanych z wykonaniem umowy właściwym dla
rozstrzygnięcia sporu jest sąd siedziby zamawiającego.
3. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542 z późn.
zm.) wraz z aktami wykonawczymi.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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