UMOWA
zawarta dnia ……………………………… we Wrocławiu pomiędzy

Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta z siedzibą we Wrocławiu, 50-007, ul. Hugona Kołłątaja
nr 26A, KRS 0000069581, NIP 8961001631,
reprezentowanym przez:
1. Bohdan Aniszczyk,
2. Małgorzatę Sieńczyk,

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,
zwaną dalej Wykonawcą.
w rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną
w aktualnie obowiązujących Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020, postępowania na dostawę sprzętu AGD/RTV na potrzeby projektu
„Housing first-najpierw mieszkanie” realizowanego przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
Zarząd Główny w partnerstwie z Urzędem Miejskim w Gdańsku, Urzędem Miasta Stołecznego
Warszawa, Urzędem Miejskim Wrocławia, Ogólnopolską Federacją na rzecz Rozwiązywania Problemu
Bezdomności oraz Associao para o Estudo e Integrao Psicossocial, współfinansowanego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi priorytetowej IV Innowacje społeczne i
współpraca ponadnarodowa, działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, Strony zawierają umowę o
poniższej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu AGD/RTV w ilościach i o parametrach określonych
w Zapytaniu ofertowym oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącymi odpowiednio Załącznik
nr 1 i 2 do umowy.
2. Wykonawca w pełni odpowiada za jakość i terminowość wykonania zadania.
3. Wykonawca
oświadcza,
do wykonania przedmiotu umowy.

że

posiada

zasoby

niezbędne

§2
TERMIN DOSTAWY
1. Wykonawca dostarczy towar w terminie do dnia 30 czerwca 2020 roku.
2. Wykonawca dostarczy sprzęt w trzech dostawach na następujące adresy:
3. Przez wykonanie przedmiotu umowy należy rozumieć dostawę towaru o parametrach
technicznych a także w ilościach wskazanych w Przedmiocie Zamówienia i Ofercie
Wykonawcy, w terminie określonym w ust. 1.
§3

WYKONANIE UMOWY
1. Wszystkie
koszty
związane
z
realizacją
dostawy
(m.in.
transport,
wniesienie
do pomieszczeń, rozpakowania sprzętu, montaż, wyniesienia opakowań, ubezpieczenie na czas
transportu) pokryje Wykonawca.
2. Za dostarczone produkty (w tym ubezpieczenie, koszty dojazdu, dostawy i stan techniczny)
odpowiada Wykonawca do czasu odbioru zrealizowanego zamówienia przez Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego - z co najmniej 2 (dwu) dniowym
wyprzedzeniem - o planowanym terminie dostawy.
4. Wykonawca dostarczy zamówiony towar w dni robocze, w godzinach 8:00 – 14:00 na wskazany
przez Zamawiającego adres.
5. Potwierdzeniem wykonania umowy będzie bezusterkowy protokół zdawczo-odbiorczy,
sporządzony i podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Strony podpiszą trzy
protokoły częściowe z dostawy sprzętu AGD/RTV na adresy wskazane w § 2 ust. 2, z których
ostatni będzie stanowił końcowy protokół zdawczo-odbiorczy. Wzór protokołu stanowi Załącznik
nr 3 do umowy.
6. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy w zakresie, o którym mowa w niniejszym paragrafie
uznawana będzie dostawa towaru wraz z:
1) kartą gwarancyjną, wypełnioną czytelnie i bez poprawek z wypisanym w niej numerem
seryjnym lub innym unikalnym numerem danego urządzenia (zgodnym z numerem
uwidocznionym na obudowie tego urządzenia).
2) certyfikatem CE lub świadectwem zgodności,
3) wykazem dostarczonego towaru, zawierającym numery seryjne poszczególnych urządzeń.
7. W przypadku stwierdzenia podczas czynności odbioru towaru braków ilościowych lub jakościowych
lub uszkodzenia dostarczonego towaru, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na dostawę
towaru wolnego od wad i w ilości wynikającej z Oferty Wykonawcy - okoliczność ta potwierdzona
zostanie stosownym protokołem. Wyznaczenie dodatkowego terminu nie stanowi przedłużenia
terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
8. W przypadku niedokonania przez Wykonawcę wymiany towaru na właściwy lub niedostarczenia
brakującej ilości towaru w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo
dokonania zakupu zamówionego towaru w dowolnej jednostce handlowej. Koszty powstałe z tego
tytułu obciążają Wykonawcę i Zamawiający może potrącić je z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy z tytułu już wykonanych dostaw.

§4
WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie…… zł
brutto (słownie: ………………………………………………………………………………..)
2. Wykonawca za wykonane zamówienie wystawi fakturę na podatnika: Towarzystwo Pomocy im.
św. Brata Alberta Zarząd Główny, ul. Kołłątaja 26a , 50-007 Wrocław, KRS 0000069581; NIP
896-10-01-631; REGON 001221128.
3. Podstawą do dokonania zapłaty za zrealizowane zamówienie będzie faktura wystawiona na
podstawie bezusterkowego protokołu odbioru potwierdzającego realizację dostawy zgodnie z
zamówieniem.
4. Wynagrodzenie
płatne
będzie
przelewem,
na
konto
wskazane
na
fakturze,
w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
5. Za datę płatności strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających
z
niniejszej umowy na osoby trzecie.
7. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT, posiada NIP ………………………………
§5
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia własnymi siłami/własnymi
siłami oraz przy pomocy podwykonawców w następującym zakresie:

a) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
b) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

§6
GWARANCJE I RĘKOJMIA
1. Na mocy niniejszej Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu 49 miesięcznej gwarancji i
rękojmi na dostarczony towar.
2. Termin gwarancji i rękojmi rozpoczyna bieg dla każdego z towarów odrębnie, od podpisania
bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w §3 ust. 5. W okresie
obowiązywania gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpłatnego
serwisu gwarancyjnego dostarczonego towaru.
3. Serwis gwarancyjny będzie wykonywany w zakresie usuwania awarii towaru, także poprzez
wymianę wadliwego, uszkodzonego towar.
4. W okresie gwarancyjnym wszystkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi (dojazd w
miejsce awarii, odbiór towaru, załadunek i rozładunek, części, dostarczenie towaru po usunięciu
usterki, koszty naprawy) ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca zobowiązany jest przyjąć zgłoszenie awarii towaru faksem lub pocztą elektroniczną
wskazanymi w ofercie, w dni robocze (pn.- pt.) w godzinach 7.30 do 15.30.
6. Gwarancja świadczona ma być w miejscu zainstalowania towaru.
7. Usunięcie wad przez Wykonawcę nastąpi w terminie do 14 dni licząc od daty zawiadomienia
Wykonawcy na piśmie na podany w ofercie Wykonawcy adres poczty elektronicznej.
8. Usunięcie wad nastąpi w miejscu, w którym zostały one ujawnione lub – w razie konieczności - w
siedzibie Wykonawcy z tym, iż Wykonawca zobowiązany jest do dostawy wadliwego towaru do
swojej siedziby na swój koszt i ponosi on odpowiedzialność za uszkodzenie lub utratę towaru.
9. Wykonawca w ciągu 7 dni od zaistnienia przesłanek wymieni wadliwe urządzenie na nowe w
przypadku przekroczenia o 7 dni terminu naprawy określonego w ust. 7, a także w przypadku 3krotnej awarii danego urządzenia.
10. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania stosownych zapisów w karcie gwarancyjnej
dotyczących zakresu wykonanych napraw oraz zmiany okresu udzielonej gwarancji.
11. Okres gwarancji towaru ulega przedłużeniu o czas jego niesprawności, tj. o okres od dnia
zgłoszenia usterki, awarii do dnia wykonania naprawy. W przypadku wymiany towaru lub jego
części na nowe okres gwarancji biegnie na nowo.
12. W przypadku nie usunięcia wad w terminie, Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia
usunięcia wad na koszt Wykonawcy innemu podmiotowi. Rozliczenie tych kosztów nastąpi na
podstawie noty wystawionej przez Zamawiającego, płatnej do 7 dni od dnia jej doręczenia.
13. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o nieprawidłowościach
w użytkowaniu towaru oraz utrudnieniach w ich usprawnieniu, jeśli takie występują ze strony
użytkownika.
§7
DANE DO KONTAKTU
1. Zamawiający wskazuje następujące dane do kontaktu z Wykonawcą: …………………………………………..
2. Wykonawca
wskazuje
następujące
dane
do
kontaktu
………………………………………………………………………………………………………………….

§8
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

z

Zamawiającym:

1) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zamówienia, ponad termin określony w § 2 ust. 1, w
wysokości 3% wartości brutto sprzętu, którego dotyczy opóźnienie.
2) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez Zamawiającego lub Wykonawcę
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wartości umowy brutto, o której
mowa w § 4 ust. 1.
3) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązków, o których mowa w § 6 ust. 7 i 9 w
wysokości 3% wartości sprzętu, którego obowiązek naprawy lub wymiany na nowy dotyczy.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania, przewyższającego wartość kar
umownych, na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§9
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiający może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania terminów
wypowiedzenia w razie wystąpienia istotnych uchybień w realizacji zamówienia a Wykonawca
zapłaci karę określoną w § 8 ust. 1 pkt. 2.
2. Uchybienia określone w ust. 1 mogą polegać w szczególności na opóźnieniu w realizacji zadania,
na dostarczaniu artykułów niezgodnych z przedmiotem zamówienia.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego kar
umownych a jedynie może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają zgody Zamawiającego oraz pod rygorem
nieważności wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie spory wynikające z treści niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać
w pierwszej kolejności na drodze polubownej. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia
sporu na drodze polubownej w ciągu 30 dni od pisemnego zgłoszenia sporu drugiej stronie w
sprawach niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1
egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający:

Załączniki:
Załącznik nr 1- Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy

Wykonawca:

Załącznik nr 3- Protokół odbioru ilościowo – jakościowego

Załącznik nr 2 do umowy

Umowa nr …………………………………

Protokół zdawczo- odbiorczy

towaru dostarczonego na podstawie w/w umowy, zawartej pomiędzy Towarzystwem Pomocy im. Św.
Brata Alberta a firmą: ………………………………………

1. Data dostawy: ……………………………………………………………..……………………………………

2. Miejsce dostawy: ……………………………………………………………..……………………………….

3. Przedmiot umowy:

odebrano bez zastrzeżeń całość dostarczonego towaru:

Lp.

Numer
pozycji

Nazwa towaru, który został odebrany

ilość

zamontowano, podłączono dostarczony towar

odebrano bez zastrzeżeń część dostarczonego towaru, w tym nie odebrano towaru:

- niezgodnego ze złożoną ofertą/ umową *
- niezgodnego z zamówieniem*
- wadliwego*
* (niepotrzebne skreślić)

Lp.

Numer
pozycji

Nazwa towaru, który nie został odebrany

ilość

UWAGI:

Zamawiający

……………………………………
(osoba dokonująca odbioru)

Wykonawca

…………………………………………
(podpis)

