
 
 

 
 

Załącznik nr 2  

do Zapytania ofertowego nr UR-II.1.4.2020 z dnia 12.03.2020 

 

WZÓR UMOWY 
 
zawarta w dniu ………………………….. roku w Koszalinie, w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego zgodnie z §4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
pomiędzy: 
 
Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., 75-216 Koszalin, ul. Przemysłowa 8, NIP 6691429630, 
REGON 330453619, kapitał zakładowy 4 200 000 zł, reprezentowaną przez: 

Natalię Wegner – Prezesa Zarządu 

zwaną w dalszej części umowy „ Zamawiającym” 

 

a  

 
……………………………………………………………., NIP ……………….., REGON …………….., reprezentowaną  przez: 

………………………………. 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 
 
 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 

30 000,00 euro, Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych. 

 

§ 2 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa urządzeń wielofunkcyjnych zwanych dalej „urządzeniami”, 
zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę w ramach Zapytania ofertowego pn. dostawa urządzeń 
wielofunkcyjnych, o sygnaturze: UR-II.1.4.2020 

2. Przedmiot umowy powinien być zgodny ze złożoną przez Wykonawcę ofertą oraz spełniać wymogi 
określone w postępowaniu, w wyniku, którego zawierana jest umowa.  

3. Wykonawca oświadcza, że urządzenia nie są obciążone prawami osób trzecich.  
4. Własność urządzeń, jak również ryzyko ich utraty lub zniszczenia, przechodzi na Zamawiającego z 

chwilą dokonania odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym 
niezawierającym zastrzeżeń.  

 
§3 

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt i ryzyko urządzenia do miejsca wykonania 
umowy, wskazanego w ust. 2.  

2. Miejscem dostarczenia urządzeń jest:  

− Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 75-216 Koszalin, ul. Przemysłowa 8, 



 
 

 
 

− Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Szczecin ul. Kolumba 86, pok. 233 
3. Dostawa zrealizowana będzie w dniach od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy, wyłącznie w godzinach 7.30 – 15.30. 
4. Odpowiedzialność za uszkodzenia urządzeń powstałych w czasie trwania transportu oraz za wynikłe 

z tego tytułu szkody ponosi Wykonawca.  
5. Cena określona w § 5 ust. 1 umowy obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy, m.in.: transport, dostawa, wniesienie.  
6. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od daty 

podpisania umowy. 
7. Data dostawy nie jest jednoznaczna z terminem odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 
8. Odbiór przedmiotu umowy następuje wyłącznie w przypadku potwierdzenia przez Zamawiającego 

należytego wykonania umowy w całości i spełnienia wszystkich wymaganych w szczegółowym opisie 
przedmiotu zamówienia cech i funkcjonalności przedmiotu umowy. Dowodem dokonania odbioru 
przedmiotu umowy jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru bez zastrzeżeń.  

9. Za termin odbioru przedmiotu umowy przyjmuje się datę odbioru całego i kompletnego przedmiotu 
umowy, potwierdzoną przez Zamawiającego i Wykonawcę na protokole odbioru. 

10. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do reprezentowania go w toku czynności odbioru 
przedmiotu umowy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego jest………………………………………… 

11.  Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do reprezentowania go w toku czynności odbioru 
przedmiotu umowy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego jest………………………………………… 

12. Dostarczony sprzęt powinien mieć kompletną dokumentację użytkownika w języku polskim. 
13. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności parametrów technicznych                           

i użytkowych, wad fizycznych lub jakościowych stwierdzonych przy odbiorze w dostarczonym 
sprzęcie, Wykonawca zobowiązuje się do jego niezwłocznej wymiany na nowy. 

 
§4 

GWARANCJA 
1. Strony ustalają 24 miesięczny okres gwarancji producenta z możliwością przedłużenia na urządzenie 

nowe lub 24 miesięczny okres gwarancji wykonawcy zamówienia w przypadku urządzenia 
używanego. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu zdawczo – 
odbiorczego bez zastrzeżeń. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia serwisu gwarancyjnego u Zamawiającego w miejscu 
instalacji urządzenia w terminie do 24 h od momentu zgłoszenia usterki.  

3. Okres gwarancji przedłuża się każdorazowo o liczbę dni przestoju w możliwości korzystania                                
z przedmiotu umowy spowodowanego awarią i czasem naprawy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego przedmiotu umowy na inny tożsamy, wolny                     
od wad w terminie 4 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia wady przez Zamawiającego. 

 
§ 5 

WYNAGRODZENIE 
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:  

…………………………brutto  (słownie:………………………………) 
…………………………podatek VAT (słownie:……………………..) 
…………………………netto (słownie:…………………………………) 

2. Wartość brutto umowy określona w § 5 ust. 1 nie może ulec zmianie w okresie objętym umową. 
Kwota ta uwzględnia wszystkie niezbędne koszty i wydatki związane z realizacją przedmiotu umowy 
oraz zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania umowy. 

3. Płatność zostanie zrealizowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze 
……………………………………………………….., w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo 



 
 

 
 

wystawionej faktury VAT/rachunku przez Zamawiającego, których wartość nie może przekroczyć 
całkowitej wartości umowy, określonej w §  5 ust. 1 umowy.  

4. Podstawą wystawienia faktury VAT/rachunku jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru 
bez zastrzeżeń. 

5. W przypadku, gdy dane Zamawiającego, wymienione na fakturze VAT/rachunku nie będą zgodne z 
danymi  Zamawiającego, faktura VAT/rachunek będzie w inny sposób błędna, Zamawiający odmówi 
przyjęcia faktury VAT/rachunku, a termin zapłaty wynagrodzenia określony w §5 ust. 3 nie będzie 
rozpoczęty, na co Wykonawca wyraża zgodę.   

  
§ 6 

KARY UMOWNE 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku zwłoki w terminie wykonania 

umowy, tj. zwłoki w dostawie całego, kompletnego i w pełni zgodnego ze szczegółowym opisem 
przedmiotu zamówienia przedmiotu umowy w wysokości 1 % całkowitej wartości umowy, o której 
mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w dostarczonym sprzęcie i niedotrzymania 
przez Wykonawcę wyznaczonego przez Zamawiającego terminu usunięcia wad przedmiotu umowy, 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wys. 0,1% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki. 

3. W przypadku  nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub odstąpienia                             
od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitej wartości umowy, o której mowa w §5 
ust. 1. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.   

4. Wykonawca zapłaci kary umowne w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty lub 
noty obciążeniowej wystawionej przez drugą stronę.  

5. Wykonawca wyraża zgodę, na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia 
określonego w §5.  

6. W przypadku braku reakcji na zgłoszenie, o którym mowa w §4 ust. 2 Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki. 

7. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość kar 
umownych do wysokości poniesionej szkody. 

 
§ 7 

DANE KONTAKTOWE 
1. W sprawach realizacji umowy strony porozumiewają się za pośrednictwem telefonu lub poczty 

elektronicznej w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od 7.30 do 15.30, z wyjątkiem sobót i dni 
ustawowo wolnych od pracy. 

2. Strony w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy przekażą za pośrednictwem poczty 
elektronicznej dane kontaktowe osób wyznaczonych do merytorycznej współpracy i koordynacji w 
wykonywaniu umowy, zawierające: imię i nazwisko, nr telefonu, adres poczty elektronicznej. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przekaże danych, o których mowa w ust. 2, Zamawiający,                        
w sprawach realizacji umowy,  wykorzysta dane kontaktowe Wykonawcy zawarte w ofercie. 

4. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do jednoosobowego podpisywania dokumentów 
podlegających akceptacji Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy, niezależnie od osób 
uprawnionych do reprezentacji Zamawiającego, jest ……………………………………. 

 
§8 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 
Ewentualne spory mogące wyniknąć z umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy ze względu na 
siedzibę Zamawiającego. 

 



 
 

 
 

§9 
ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY 

Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy z dnia ……………………………….. roku. 
 
 

§10 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia. 
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,                           

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy 
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego.  
5. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                                    WYKONAWCA 

 

 

 

........................................                                                      ....................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


