Załącznik Nr 3
WZÓR UMOWY
Umowa nr…………………………………..
Zawarta w dniu ...............................w Zamościu pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym STOPY
Zbigniew Majczak
ul. Świętego Piątka 37
22-400 Zamość
NIP 9211365134
zwanym w treści umowy „Zamawiającym„
a
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
zwanym w treści umowy „Wykonawcą” o następującej treści:
§1
Umowę strony zawierają w oparciu o wyniki postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą
konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020, w którym Zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawcy jako
najkorzystniejszej.
§2
1.Przedmiotem niniejszej umowy jest ……………………………… zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ………..
i specyfikacją techniczną z zał. Nr 1.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego wymieniony w ust. 1
przedmiot umowy, a Zamawiający ten przedmiot zamawia.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i przekazania przedmiotu umowy w terminie do dnia
30.04.2019 r.
4. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu określonego w ust.3 w dostawie
przedmiotu umowy Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,1% za każdy dzień
zwłoki, lecz nie więcej niż 5% wartości zamówienia.

5. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem Przedmiotu Umowy, posiada prawo swobodnego nim
dysponowania oraz, że Przedmiot Umowy nie jest dotknięty żadną wadą fizyczną, a także żadną wadą
prawną, w szczególności nie jest obciążony prawami osób trzecich.
§3
1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości netto
…………………….. (słownie: ……………………………….), powiększone o podatek od towarów i usług (VAT) co
daje wynagrodzenie brutto w łącznej wysokości: …………..(słownie: ………………………………..).
2. Zapłata wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej
faktury VAT w ciągu 15 dni licząc od dnia następującego po dniu otrzymania faktury, z zastrzeżeniem
§ 4. Dniem płatności jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie zapłacone Wykonawcy przelewem bankowym.
§4
Strony ustalają, że podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT jest odbiór przedmiotu
zamówienia, potwierdzony podpisanym przez strony umowy protokołem odbioru bez zastrzeżeń
oraz po przeprowadzeniu instruktażu/szkolenia, o którym mowa w § 5 ust. 1.
§5
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Zamawiającego kompletny sprzęt ze wszystkimi
elementami wyposażenia, gotowy do pracy po zainstalowaniu, zapewnia jego montaż oraz
przeszkolenie w zakresie obsługi.
2. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas przewozu oraz ponosi
całkowitą odpowiedzialność za dostarczenie towaru.
3. Za dostarczenie towaru Zamawiający rozumie przeprowadzenie wszelkich czynności niezbędnych
do uruchomienia przedmiotu umowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w szczególności
rozładunek, instalację oraz wszelkie inne prace związane z uruchomieniem przedmiotu umowy a
także przeszkolenie wyznaczonych osób w zakresie obsługi i wydanie Zamawiającemu instrukcji
obsługi oraz wszelkich innych dokumentów pozwalających Zamawiającemu na korzystanie z
Przedmiotu Umowy zgodnie z jego technicznym i gospodarczym przeznaczeniem, w tym ewentualne
karty gwarancyjne.
§6
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z zachowaniem 21 dniowego okresu
wypowiedzenia w przypadku:

a) Niedostarczenia towaru zgodnego z zamówieniem,
b) Niewłaściwej jakości towaru, stwierdzonej przez Zamawiającego.
§7
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na prawidłowe i właściwe funkcjonowanie
przedmiotu umowy: …….…. na okres …………………………………………………poczynając od daty dostarczenia
przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji do wykonywania bezpłatnej naprawy
przedmiotu umowy. Wykonawca zapewni również odpłatny serwis przedmiotu umowy, po upływie
okresu gwarancyjnego.
3. W okresie gwarancji Zamawiający reklamacje wraz z opisem niesprawności winien zgłosić na
piśmie.
§8
1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie umowy, jeżeli zostało to bezpośrednio
spowodowane wystąpieniem siły wyższej.
2. Za siłę wyższą uznaje się wystąpienie zdarzeń na zaistnienie, których żadna ze Stron nie miała
wpływu, ani nie mogła ich przewidzieć lub zapobiec, a w szczególności: wojna, wojna domowa,
zamieszki, rewolucje i sabotaż, katastrofy naturalne takie jak silne burze, huragany, trzęsienia ziemi,
powodzie, zniszczenie przez piorun, wyładowania atmosferyczne, wybuchy, pożar, zniszczenie
maszyn, fabryk lub wszelkiego typu instalacji, bojkoty, strajki, działania władzy lub działania innych sił
natury nie wymienionych w niniejszym ustępie.
3. Strona, która nie wykonała zobowiązań z przyczyny zaistnienia sił wyższych, o ile będzie to
możliwe, niezwłocznie po zaistnieniu siły wyższej oraz po powzięciu wiadomości o jej wpływie na
wykonanie Umowy, powiadomi drugą Stronę o powyższym wydarzeniu i jego wpływie na jej zdolność
do realizacji Umowy, a także ma obowiązek zawiadomić o ustaniu przyczyny opóźnienia.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności siły
wyższej, o której mowa w ust. 2.
5. Zmiany umowy o zamówienie dopuszczalne są o ile nie prowadzą one do zmiany charakteru
umowy. Dopuszczalne są zmiany w niżej wymienionych przypadkach:
a) Zmiany danych adresowych stron, ich rachunków bankowych bądź zmiany osób wymienionych
przez strony do realizacji umowy,
b) Zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę lub
Zamawiającego,
c) Zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z powodów niezawinionych przez

Wykonawcę, których nie można było wcześniej przewidzieć, w szczególności w razie wystąpienia siły
wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
d) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku obniżenia lub podwyższenia stawki podatku VAT
na skutek zmiany obowiązujących przepisów. Płatność będzie odbywać się z uwzględnieniem stawki
VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
e) Zamawiający dopuszcza możliwość innych zmian Umowy, pod warunkiem że zmiana nie prowadzi
do zmiany charakteru umowy i łączna wartość zmian nie przekracza 10% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie.
§9
1. Kwestie sporne między stronami wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane w
drodze negocjacji, a w przypadku nie uzgodnienia stanowisk podlegać będą rozpatrzeniu przez sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia jak i również zmiany niniejszej umowy muszą być
dokonywane na piśmie pod rygorem nieważności.
3. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obydwie strony.
4. Integralną część niniejszej umowy stanowią jej załączniki.
5. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze Stron umowy.

Wykaz załączników do umowy:
Załącznik nr 1 – Wydruk z KRS/CEiIDG dotyczący Wykonawcy;
Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem);
Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy(kopia poświadczona za zgodność z oryginałem).
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