Wzór UMOWY NR ……
na dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb
Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie.
zawarta w dniu: ………….r. w Wejherowie pomiędzy:
Powiatem Wejherowskim
ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo
NIP: 588-241-79-33
Powiatowym Zespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie
ul. Ofiar Piaśnicy 22, 84-200 Wejherowo
reprezentowanym przez
Dyrektora – Krystynę Redlicką
a
reprezentowaną przez:
zwaną dalej „Wykonawcą”,
§1
Przedmiot Umowy
Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb
Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie,
§2
Termin realizacji, dostawa i odbiór przedmiotu umowy
1. Termin realizacji umowy: do 03.08.2018 r.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wniesieniem sprzętu do siedziby
Zamawiającego (ul. Ofiar Piaśnicy 22, 84 – 200 Wejherowo).
§3
Wartość umowy i warunki płatności
1. Z tytułu zakupu i dostarczenia pomocy Zamawiający zapłaci Wykonawcy:
Cena netto ………..
Stawka podatku VAT 23%, o wartości ………….
cenę brutto ………………….(słownie: …………).
2. Cena określona w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu niniejszej
umowy, w tym koszt opakowania, dostarczenia do siedziby Zamawiającego, ubezpieczenia na czas
transportu oraz wszelkie należne cła i podatki.
3. Cena, o której mowa w ust. 1 zapłacona zostanie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
w terminie 14 dni od otrzymania faktury VAT wystawionej po podpisaniu przez strony protokołu
przekazania-odbioru.

§4
Gwarancja i serwis gwarancyjny
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia fabrycznie nowego sprzętu.
2. Wykonawca udziela gwarancji na prawidłowe działanie dostarczonych pomocy na okres 36 m-cy.
3. Zamawiający może zgłaszać nieprawidłowe działanie sprzętu od poniedziałku do piątku. Zgłoszenia
wad, usterek i zleceń serwisowych będą przesyłane za pomocą faksu bądź poczty elektronicznej.
4. Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia do usunięcia awarii sprzętu w terminie 7 dni
roboczych od otrzymania zgłoszenia o awarii, o którym mowa w ust. 3 powyżej.
§5
Kary umowne

1. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z realizacji dostawy określonej niniejszą umową
w ustalonym terminie określonym w § 2 niniejszej umowy, na Wykonawcę będzie nałożona kara
umowna w wysokości 0,5 % wartości ceny netto, o której mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień

opóźnienia licząc od następnego dnia po upływie tego terminu.
2. Strony ustalają, że Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia wierzytelności
Zamawiającego z tytułu zapłaty kar umownych z wierzytelnością Wykonawcy z tytułu zapłaty
wynagrodzenia określonego w fakturze/rachunku wystawionej/ wystawionym przez Wykonawcę.
3. W przypadku opóźnienia w dotrzymaniu terminów dotyczących serwisu gwarancyjnego określonych
w § 4 ust. 3 i 4 na Wykonawcę będzie nałożona kara umowna w wysokości 0,3 % ceny netto o której
mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po upływie terminów
określonych w § 4 ust. 3 i 4.
4. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają
jedynie zdarzenia siły wyższej, których nie można było przewidzieć i którym nie można było
zapobiec.

§6
Postanowienia końcowe i ogólne warunki umowy
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory po wyczerpaniu możliwości polubownego ich załatwienia, rozstrzygane będą przez
Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy
i Zamawiającego.
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