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UMOWA NR ….... 

 

W dniu ………………………………. roku pomiędzy: 

Powiatem Myśliborskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Powiatu  

(NIP: 579-16-28-152), z siedzibą w Myśliborzu, przy ul. Ks. Michała Sopoćki 2 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowany przez: 

 1.  ………………………………………….. 

 2. ……………………………………………  

a 

…………………………………………………………………………………………………. 

z siedzibą w …………………………………. przy ul. ……………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, w 

postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, na zakup  ……………………. – zwanego w dalszej części umowy 

sprzętem, została spisana umowa o następującej treści: 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się zgodnie ze Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia do dostarczenia następującego sprzętu:   

 

1) …………………………………………….-…………….szt. 

2) …………………………………………….-…………….szt. 

3) …………………………………………….-…………….szt. 

 

§2 

Wykonawca oświadcza, że: 

1. Jest uprawniony i posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu 

umowy.  

2. Sprzęt będący przedmiotem umowy jest oryginalny, właściwej jakości, fabrycznie 

nowy i może być używany bez naruszania praw osób trzecich w tym praw 

patentowych.  
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§ 3 

Przedmiot umowy dostarczony i zainstalowany będzie ………………………. – do 

dnia ………………. r.  

§ 4 

1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z przyjętą ofertą w wysokości 

………………. brutto /słownie: ........................................................... złotych. 

2. Wykonawca gwarantuje stałość ceny za przedmiot umowy ustalonej w ust. 1.    

3. Strony ustalają, że rozliczenie dostarczonego sprzętu nastąpi na podstawie faktur 

VAT za sprzęt zakupiony do poszczególnych pracowni w szkołach wymienionych 

w § 3. Faktury zostaną wystawiona na adres: Powiat Myśliborski – Zarząd 

Powiatu w Myśliborzu, ul. Ks. Michała Sopoćki 2, 74-300 Myślibórz.  

4. Strony ustalają, że w cenie dostarczonego sprzętu będą uwzględnione koszty 

transportu, instalacji i uruchomienia.      

5. Należność za dostarczany Zamawiającemu sprzęt oparta na wystawionej fakturze 

zostanie w ciągu 7 dni od daty przekazania faktury przez Wykonawcę.  

6. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur, Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki.  

 
§ 5 

1. W przypadku zwłoki w dostarczeniu sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest do 

zapłaty kary umownej w wysokości 0,01 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 

1, za każdy dzień zwłoki. 

2. W razie rozwiązania umowy z winy którejkolwiek ze stron, stronie drugiej należy 

się kara umowna w wysokości 10 % wartości umowy określonej w § 4 ust 1. 

 
§ 6 

1. Na dostarczony sprzęt Wykonawca zobowiązany jest udzielić ……………….. 

gwarancji następującej gwarancji: 

2. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny obejmujący całość 

dostarczonego sprzętu. 
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3. Działania zmierzające do usunięcia awarii, usterek itp. wykonawca podejmie w 

ciągu 48 godziny od zgłoszenia, a naprawy dokona wciągu 10 dni roboczych od 

daty przyjęcia sprzętu.  

4. Wykonawca zobowiązany jest posiadać wszelkie certyfikaty, znaki 

bezpieczeństwa itp. i w razie potrzeby udostępnić je Zamawiającemu.  

 
§ 7 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku firmy Wykonawcy, 

c) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu zamówienia bez 

uzasadnionych przyczyn oraz ich nie kontynuuje.  

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur w terminie dwóch 

tygodni od upływu terminów zapłaty określonych w niniejszej umowie.                                                                                                            

b) Zamawiający bez przyczyny nie przystąpi do odbioru, bezpodstawnie 

odmawia odbioru przedmiotu umowy.   

 

§8 

Ewentualne spory, które mogą wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy 

strony podejmą się rozstrzygać polubownie. W razie braku możliwości polubownego 

rozwiązania sporów, będą one rozstrzygane przez Sąd właściwy dla Zamawiającego.  

 
§9 

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do umowy mogą nastąpić w formie aneksu do 

umowy, pod rygorem nieważności.  

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia 

Kodeksu Cywilnego.  

§ 11 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron.  

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


