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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Projekt umowy
UMOWA Nr ……………2013
W dniu ………….2013 roku w Nidzica pomiędzy:
p. Krzysztofem Szechińskim wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki
i p. Adamem Szałanda wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki,
prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą:
HARDSOFT S.C. Krzysztof Szechiński Adam Szałanda 13-100 Nidzica ul. Traugutta 6 ,
posiadający NIP: 746-00-04-782,REGON: 510309932, zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:
1. p. Krzysztofa Szechińskiego –
wspólnika
2. p. Adama Szałanda
wspólnika ,
a
……………………………………………………, z siedzibą w …………………, ul. ……..,
……… zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym ..………….., … Wydział
Gospodarczy, pod numerem KRS: ……………. (wpisanym do ewidencji działalności
gospodarczej prowadzonej przez ……………………. pod numerem: ………….),
posiadającym REGON: …………., NIP: ………….., zwanym dalej „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez:
……………..……………………..…- ………………………………
zwanymi dalej łącznie „Stronami”,
z została zawarta umowa o następującej treści.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest : Zakup montaż nadajników lokalnych :
a) Zakup i montaż nadajników lokalnych ( typ 1 ) - szt.16,
b) Zakup i montaż nadajników lokalnych ( typ 2 ) - szt.19,
c) Zakup i montaż nadajników lokalnych ( typ 3 ) - szt.7,
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest określony w specyfikacji technicznej
stanowiącej załącznik Nr 3 do umowy.
3. Realizacja umowy nastąpi poprzez wykonanie przedmiotu umowy.
3.1.Zrealizowany przedmiot umowy – nadajniki lokalne będą fabrycznie nowe.
4. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie ostatecznym do :
a)
1.

Zakup i montaż nadajników lokalnych ( typ 1 ) - szt.16
Termin ostateczny wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.09.2014 r.
Poszczególne partie zamówienia wykonamy wg zamówień zamawiającego w terminie
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14 dni od dnia złożenia zamówienia:
1.
2.
3.
4.
5.

I partia w ilości 7 szt.
II partia w ilości 4 szt.
III partia w ilości 2 szt.
IV partia w ilości 2 szt.
V partia w ilości 1 szt.

nadajników lokalnych
nadajników lokalnych
nadajników lokalnych
nadajników lokalnych
nadajników lokalnych

-

III kw. 2013 r.
IV kw. 2013 r.
I kw. 2014 r.
II kw. 2014 r.
III kw.2014 r.

Montaż nadajników lokalnych odbywał się będzie w wyznaczonych przez zamawiającego
lokalizacjach.
b) Zakup i montaż nadajników lokalnych ( typ 2 ) - szt.19
1. Termin ostateczny wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.11.2014 r.
Poszczególne partie zamówienia wykonamy wg zamówień zamawiającego w terminie
14 dni od dnia złożenia zamówienia:
a) I partia w ilości 9 szt. nadajników lokalnych
b) II partia w ilości 8 szt. nadajników lokalnych
c) III partia w ilości 2 szt. nadajników lokalnych

-

II kw. 2014 r.
III kw. 2014 r.
IV kw. 2014 r.

Montaż nadajników lokalnych odbywał się będzie w wyznaczonych przez zamawiającego
lokalizacjach.
c)

Zakup i montaż nadajników lokalnych ( typ 3 ) - szt.7

1. Termin ostateczny wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.06.2014 r.
Poszczególne partie zamówienia wykonamy wg zamówień zamawiającego w terminie
14 dni od dnia złożenia zamówienia:
a) I partia w ilości 3 szt. nadajników lokalnych
b) II partia w ilości 2 szt. nadajników lokalnych
c) III partia w ilości 2 szt. nadajników lokalnych

-

IV kw. 2013 r.
I kw. 2014 r.
II kw. 2014 r.

Montaż nadajników lokalnych odbywał się będzie w wyznaczonych przez zamawiającego
lokalizacjach.
5. Z wykonanej umowy Strony sporządza protokół odbioru, który po podpisaniu przez
przedstawicieli stron stanowić będzie dowód zrealizowania umowy. Wzór protokołu
odbioru określa Załącznik nr 2 do umowy.
§2
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Całkowite wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi:
a) Zakup i montaż nadajników lokalnych ( typ 1 ) - szt.16
kwota netto
…………….. zł.
podatek VAT 23 %
………..…. zł.
kwota brutto
…………….. zł.
Słownie :
……………………………………………………………………………………………./100
b) Zakup i montaż nadajników lokalnych ( typ 2 ) - szt.19
kwota netto
…………….. zł.
podatek VAT 23 %
………..…. zł.
kwota brutto
…………….. zł.
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Słownie :
……………………………………………………………………………………………./100
c) Zakup i montaż nadajników lokalnych ( typ 3 ) - szt.7
kwota netto
…………….. zł.
podatek VAT 23 %
………..…. zł.
kwota brutto
…………….. zł.
Słownie :
……………………………………………………………………………………………./100
zgodnie ze złożoną ofertą.
2. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem
umowy.
3. Wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy będzie płatne partiami po wykonaniu każdej
partii przedmiotu umowy określonej w § 1 ust. 4, na podstawie prawidłowo wystawionej
przez Wykonawcę faktury VAT, w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury do siedziby
Zamawiającego, na numer konta bankowego Wykonawcy podany na fakturze VAT, pod
warunkiem odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.
Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 5 Umowy.
§3
WARUNKI REALIZACJI UMOWY
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z zapisami w § 1 ust. 4
i zapisami zawartymi w specyfikacji technicznej – zał Nr 3.
2. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni roboczych od wykonania umowy
dostarczyć dokumentację powykonawczą.
3. W razie stwierdzenia wadliwie wykonanego przedmiotu umowy lub jej niezgodności z
opisem przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru.
4. Wykonawca przyjmuje pełna odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia powstałe
w wyniku źle wykonanego przedmiotu umowy
5. Wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru, zgodnie ze
wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy.
6. Do współpracy i koordynacji realizacji przedmiotu umowy zostaje upoważniony ze strony
Wykonawcy: ……………….. tel. ……………….., e-mail: …………………………,
faks: ……………, adres do korespondencji: ……………………………………………….
7. Do współdziałania przy wykonaniu umowy ze strony Zamawiającego upoważniony jest:
Krzysztof Szechiński , tel. (89)6256666, (89)6252249, e-mail: fundusze@hardsoft.pl . fax:
89)6256666, (89)6252249.
8. Zmiana osób, o których mowa w ust 6 i 7 nie wymaga podpisania aneksu. Wymagane jest
w takim przypadku pisemne powiadomienie drugiej strony o tym fakcie.
§4
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na
…………… miesięcy – licząc od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru, o którym
mowa w § 1 ust. 5niniejszej umowy.
2. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatne naprawy gwarancyjne,
serwis gwarancyjny w ramach wykonanego przedmiotu umowy w miejscu użytkowania oraz
zapewni bezpłatne udzielanie konsultacji i pomocy technicznej.
3. W okresie gwarancji zgłoszenia błędnie działającego przedmiotu umowy przyjmowane
będą przez Wykonawcę we wszystkie dni tygodnia w godzinach – całodobowo .
Zgłoszenia błędnego działania urządzeń przekazywane będą telefonicznie, za pomocą
faksu lub drogą elektroniczną. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia za pomocą faksu jest
potwierdzenie doręczenia faksu, elektroniczną – wydruk z poczty elektronicznej.
4. Zgłoszenia będą przyjmowane przez Wykonawcę :
a) telefonicznie, pod numerem:………….;
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b) faksem całodobowo pod numerem:…………….…;
c) e-mailem, całodobowo, na adres:…………….
5. Wykonawca zobowiązuje sie utrzymywać system zgłoszeń w gotowości do ich
przyjmowania na warunkach określonych w ust. 3.
6. Wykonawca zobowiązuje sie podjąć czynności zmierzające do usunięcia awarii
w działaniu przedmiotu zamówienia w ciągu 4 godzin od momentu zgłoszenia (czas reakcji).
O podjęciu czynności zmierzających do usunięcia awarii Wykonawca powiadomi
Zamawiającego telefonicznie, za pomocą faksu lub droga elektroniczna.
7. Czas usunięcia awarii w działaniu przedmiotu umowy uniemożliwiających prace biegnie
od momentu przyjęcia zgłoszenia, z uwzględnieniem ust. 3 niniejszego paragrafu, i nie
przekroczy maksymalnie 12 godzin, od momentu zgłoszenia.
8. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę awarii w działaniu przedmiotu umowy
w terminie umownym Zamawiający może naliczyć za każdy dzień zwłoki karę umowną,
stosownie do § 7 ust. 1 pkt 2 i 3.
9. Ponadto, w przypadku nie usunięcia awarii w terminie, Zamawiający ma prawo zlecić
usunięcie awarii na koszt Wykonawcy.
10. W okresie gwarancji wszystkie koszty związane z dojazdem pracowników Wykonawcy
pokrywa Wykonawca.
11. W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę , Zamawiający może wystąpić z
wnioskiem o przeprowadzenie niezależnej ekspertyzy.
12. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże sie uzasadniona, koszty związane z
przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca.
§5
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
1. Wykonawca oświadcza, że:
1) posiada wiedze, doświadczenie, urządzenia i narzędzia informatyczne niezbędne do
wykonania Umowy,
2) pracownicy wykonujący prace w ramach umowy posiadają doświadczenie i kwalifikacje
niezbędne do należytego wykonania przedmiotu,
2. Wykonawca oświadcza ponadto, że:
1) będzie ponosił pełną odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw osób trzecich w związku
z wykonywaniem przedmiotu umowy, w zakresie tym będzie zobowiązany do
zaspokojenia wszelkich zasadnych roszczeń cywilnoprawnych skierowanych do
Zamawiającego przez osoby trzecie w związku z realizacja przedmiotu umowy.
3.Wykonawca gwarantuje, że wykonany przedmiot umowy jest zgodny z załączoną
dokumentacją, specyfikacją oraz spełnia wymogi w zakresie bezpieczeństwa, w tym
bezpieczeństwa informacji.
4. Wykonawca załączy oświadczenie o posiadaniu niezbędnych certyfikatów certyfikatów
zgody na użytkowanie na terenie krajów Unii Europejskiej.
§6
ZASTRZEŻENIE POUFNOSCI
1. Wszelkie informacje i materiały udostępnione Wykonawcy w związku z wykonaniem
niniejszej umowy, a także powstałe w wyniku jej wykonania – pisemne, graficzne,
zapisane w formie elektronicznej lub w inny sposób – są poufne i nie mogą być bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego udostępnione jakiejkolwiek osobie trzeciej ani
ujawnione w inny sposób.
2. Wykonawca odpowiada za zachowanie poufności, o której mowa w ust. 1, przez
wszystkie osoby, którymi posługiwał sie przy wykonywaniu Umowy.
3. Wykonawca jest zwolniony z obowiązku zachowania poufności, jeżeli informacje,
co do których taki obowiązek istniał:
1) w dniu ich ujawnienia były powszechnie znane,
2) muszą być ujawnione zgodnie z przepisami prawa lub orzeczeniami sadów lub
upoważnionych organów państwowych,
3) muszą być ujawnione w celu wykonania niniejszej Umowy, a Wykonawca uzyskał
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uprzednio zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie.
§7
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 3 % wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, w przypadku, gdy:
1) Wykonawca nie dochowa terminów wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust.
4 lub § 3 ust. 1;
2) Wykonawca nie dochowa terminów na usuniecie wad, określonych w § 4 ust. 8 i 9;
2. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy - niezależnie od
kar umownych z tytułu opóźnienia - karą umowna w wysokości 15 % wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1, w przypadku, gdy:
1) rozwiązanie umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
2) Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego;
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przekraczającego wysokość kar
umownych, jeżeli nie pokryją one rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Zamawiający uprawniony jest do potracenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy, a Wykonawca wyraża zgodę na potracenie.
§8
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:
1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części
Umowy;
2) przekroczenia przez Wykonawcę powyżej 10 dni terminu określonego w § 1 ust. 4
niniejszej umowy, w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności uprawniającej
Zamawiającego do odstąpienia.
§9
SPORY
Strony dołożą starań w celu ugodowego rozwiązania sporów, mogących wyniknąć
w trakcie realizacji niniejszej umowy. Jeżeli niemożliwe będzie osiągniecie rozwiązania
polubownego, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Zamawiającego.
§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
2. Załączniki do umowy stanowią jej integralną cześć.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy
pisemnej pod rygorem nieważności oraz winny być dokonywane w postaci aneksu do
umowy.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
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Załączniki do umowy:
Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy;
Załącznik nr 2 - Protokół odbioru,
Załącznik nr 3 – Specyfikacja techniczna.
ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA

……………………………..………

……………………………………..

……………………………..………

……………………………………..

(podpis i pieczątka Zamawiającego)

(podpis i pieczątka Wykonawcy)

Projekt umowy akceptuję

……………………………………………
( podpis i pieczęć Wykonawcy )
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Zal. Nr 2 do umowy ( wzór )

PROTOKÓŁ ODBIORU Nr …… /201…
sporządzony w dniu ……………. 201… r. w Nidzicy pomiędzy:
przedstawicielem Zamawiającego : HARDSOFT s.c. Krzysztof Szechiński Adam Szałanda
13-100 Nidzica ul. Traugutta 6
3. Krzysztof Szechiński –
właściciel
4. Adam Szałanda
właściciel ,
a
przedstawicielem Wykonawcy :……………………………………………………………………..
1. …………………………………………………..
2. …………………………………………………..
na okoliczność odbioru przedmiotu zamówienia wykonanego na podstawie umowy
Nr ………………………. z dnia ………………………………………..
1.Przedmiot zamówienia ………………………………………………………………………….
wykonano :
bez zastrzeżeń*
zgłaszając następujące zastrzeżenia*:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
2. Dostarczenie dokumentacji powykonawczej.
bez zastrzeżeń*
zgłaszając następujące zastrzeżenia*:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
3.Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres ……………….. miesięcy .
4. Zamawiający dokonuje całościowego / częściowego*
wykonanego wg Umowy nr ………./……/201…r.:
bez zastrzeżeń*
zgłaszając następujące zastrzeżenia*:

odbioru przedmiotu zamówienia
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……………………………………………………………………………………………………………
………………………………
na kwotę netto ……………………………… zl.
podatek VAT ……………………………… zł.
kwota brutto ……………………………… zł.
Słownie
:
……………………………………………………………………………………………………………
5. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egz. dla
każdej ze stron.
6. Na tym protokół zakończono i podpisano.

ZAMAWIAJĄCY

…………………………………………

WYKONAWCA

……………………………………………..

