Umowa nr …………………………
zawarta w ramach Projektu „Dostosowanie oferty edukacyjnej 14 placówek Centrum Kształcenia
Torus do potrzeb rynku pracy” zgłaszanego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
zawarta w dniu ……….. roku w……………………. pomiędzy:
……………………………………………………………………………………………..…,
…………………… z siedzibą w …………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
........................................................................................
........................................................................................
zwanym dalej „Zamawiającym”.
a
……………………………………………………………………………………………….......………
……………………………………………………………………………………….......
zwanym dalej „Wykonawcą”.
§ 1.
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie dostawy sprzętu dla technika usług kosmetycznych:
1) Kombajn Kosmetyczny 11 w 1
2) Fotel do pedicure
3) Frezarka do Manicure i Pedicure
zwanego w dalszej treści umowy urządzeniami oraz przeprowadzenie instruktażu rozruchowego
dla pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń. Szczegółowy
opis znajduje się w zapytaniu ofertowym, Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz
ofercie wykonawcy, które stanowią załączniki do niniejszej umowy.
2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do:
1) dostawy urządzeń do miejsca wskazanego przez Zamawiającego
2) montażu dostarczonych urządzeń w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
3) przeprowadzenie instruktażu rozruchowego w miejscu montażu urządzeń,
4) dostarczenia dokumentów gwarancyjnych na wszystkieurządzenia, objęte przedmiotem
niniejszej umowy,
5) dostarczenia innych wymaganych dokumentów określonych w szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia,
6) usunięcia usterek lub wad lub innych nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń
stanowiących przedmiot dostawy objętej postanowieniami niniejszej umowy albo wymiany
dotkniętego wadą lub usterką lub inną nieprawidłowością urządzenia stanowiącego element
dostawy lub poszczególnej części takiego urządzenia, zgodnie z żądaniem Zamawiającego –
3. Wykonawca gwarantuje, że urządzenia będą fabrycznie nowe.
4. Zarówno poszczególne urządzenia, jak i ich elementy, nie mogą nosić śladów używania
lub uszkodzenia.
5. Poszczególne urządzenia zostaną dostarczone w oryginalnych opakowaniach fabrycznych.
Opakowania mają umożliwić pełną identyfikację poszczególnych elementów urządzenia, w tym
w szczególności ilość, rodzaj, parametry, bez konieczności naruszania opakowania.

6. Wykonawca dostarczy zarówno do każdego z urządzeń objętych postanowieniami niniejszej
umowy, jaki ich poszczególnych elementu urządzenia wydrukowaną kartę gwarancyjną,
spełniającą wymagania określone niniejszą umową, zapytaniem ofertowym w wyniku którego
niniejsza umowa została zawarta oraz ofertą Wykonawcy.
7. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia we własnym zakresie i na swój koszt wszystkich,
materiałów, wyposażenia, urządzeń, narzędzi i innych elementów niezbędnych do wykonania
wszystkich prac/usług/zadań koniecznych do realizacji przedmiotu umowy, w tym zapewnienia
serwisu gwarancyjnego przez cały okres wskazany w niniejszej umowie.
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§ 2.
Jeżeli realizacja umowy wymaga działań ze strony Zamawiającego (np. wskazanie osób do
przeprowadzenia instruktażu rozruchowego) Wykonawca wystąpi pisemnie do Zamawiającego o
podjęcie tych działań.
Wykonawca ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy do czasu dostarczenia
urządzeń do miejsca dostawy wskazanego przez Zamawiającego i jego montażu.
Wykonawca dostarczy i dokona montażu urządzeń na własny koszt i ryzyko.
Wykonawca zabezpiecza urządzenia na czas przewozu i ponosi całkowitą odpowiedzialność za jego
dostawę do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.
Termin dostawy musi być uzgodniony pisemnie z Zamawiającym.

6. Odbiór zostanie dokonany, w ciągu 5 dni od wywiązania się Wykonawcy z umowy oraz zostanie
potwierdzony w protokole odbioru.
7. Przed podpisaniem protokołu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełną
dokumentację, objętą przedmiotem umowy. Dokumentacja będzie w języku polskim, a w
przypadku dokumentacji w języku obcym – Wykonawca przedstawi tłumaczenie.
§ 3.
1. Wykonawca będzie przeprowadzał przeglądy, remonty i naprawy gwarancyjnej w ścisłej
współpracy z Zamawiającym i osobami przez niego wskazanymi.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace związane z wykonaniem przedmiotu
umowy.
3. Terminy realizacji umowy:
1) dostawa i montaż urządzeń o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy wraz
z przeprowadzeniem instruktażu rozruchowego, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3)
niniejszej umowy, do 1 miesiąca licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy,
4. Przedmiot umowy uznaje się za zrealizowany po wykonaniu dostawy wraz z montażem
urządzenia, wykonaniu instruktażu rozruchowego w zakresie obsługi urządzeń
§ 4.
1. Za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy
wynagrodzenie zgodne z ceną podaną w ofercie, która stanowi podstawę do rozliczeń
finansowych między stronami to jest kwotę:
…………........ zł netto + .............zł VAT co stanowi łączną cenę brutto .................... zł
(słownie:……………………...................................................…zł) za kompletny przedmiot
umowy.
2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z
tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji
przedmiotu umowy.

§ 5.
1. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przez Zamawiającego na podstawie przedłożonych przez
Wykonawcę prawidłowych faktur, nie później niż do 30 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktur jest protokół
odbioru podpisany przez obie strony umowy po zakończeniu realizacji umowy.
2. Faktury należy złożyć do 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru.
3. Płatność nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy określony na fakturze.
4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Określenie 7 dniowego terminu płatności Wykonawca zobowiązuje się zamieścić w wystawionej
przez siebie fakturze.
§ 6.
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne z następujących
tytułów:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości umowy brutto,
2) w razie przekroczenia terminu ustalonego dla realizacji przedmiotu umowy Zamawiający
naliczać będzie Wykonawcy kary w wysokości 0,5% wartości umowy brutto za każdy dzień
zwłoki,
3) w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,
w przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad lub usterek przedmiotu umowy
w okresiegwarancyjnym, licząc od dnia następnego po upływie wyznaczonego terminu na
usunięciewad łub usterek
2. W przypadku, gdy kara umowna nie pokrywa w całości szkody, strony zastrzegają możliwość
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy
wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.
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§ 7.
Wykonawca udziela gwarancji jakości na wszystkie elementy przedmiotu umowy na okres
…zgodnie z treścią oferty…, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zrealizowania
całości przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiający poinformuje o tym
Wykonawcę na piśmie.
Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do naprawy gwarancyjnej w ciągu …zgodnie z
treścią oferty…, licząc od momentu zgłoszenia.
Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania gwarancji do pokrycia wszystkich
dodatkowych kosztów związanych z ewentualnymi naprawami urządzenia. Naprawy będą
dokonywane przy użyciu oryginalnych części według zaleceń i specyfikacji producenta oraz
przez przeszkolony personel Wykonawcy – posiadający stosowne certyfikaty, o ile producent
dostarczonego urządzenia ich wymaga.
W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,
Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5%
wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki.
Okres udzielonej gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w jakim urządzenie było nieczynne z
powodu występującej wady lub usterki.
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§ 8.
Ewentualne zmiany warunków umowy są dopuszczalne tylko w przypadkach i na zasadach
określonych w Zapytaniu ofertowym w wyniku którego niniejsza umowa została zawarta i
wymagają dla swej ważności formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.
Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przenieść należności wynikających
z niniejszej umowy na osoby trzecie.
W sprawach nieunormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla
Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

