Załącznik nr 2 – Projekt umowy

Puszczykowo, dnia ……………..

UMOWA (PROJEKT)
Zawarta pomiędzy: Wielspin sp. z o.o. ul. Wysoka 8, 62-040 Puszczykowo.
zwanym dalej „Zamawiającym”
a …..................... z siedzibą ………………………………., NIP ………………., Regon:………......
reprezentowanym przez:
…………………….. - ………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”
§ 1.
1. Na podstawie przeprowadzonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) postępowania w trybie
zapytania ofertowego, Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot
umowy określony w § 2 niniejszej umowy.
2. Zapytanie ofertowe, z postępowania o którym jest mowa w ust.1, stanowią integralną część
niniejszej umowy.
§ 2.
1. Przedmiotem umowy jest: dostawa licencji na 11 sztuk 3 letnich licencji oprogramowania
Microsoft Office 365 Business Essentials:
2. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do realizacji
przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1.
3. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą oraz do podpisania
protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 3, jest Jacek Czeszewski, tel. 690 256 076.
4. Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z osobą wymienioną w ust. 6, termin dostawy licencji z 2
dniowym wyprzedzeniem.
§ 3.
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w § 2 w następującym terminie: do 10 dni licząc od daty podpisania umowy.
2. Przedmiot umowy Wykonawca dostarczy do Zamawiającego drogą elektroniczną na adres
jacek.czeszewski@wielspin.pl.
3. Za dzień realizacji przedmiotu umowy uznany będzie dzień, w którym zostanie podpisany
protokół odbioru, o którym mowa w § 4 ust.3.
§ 4.
1. Tytułem wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust.1 umowy,
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie ze złożoną w trakcie
postępowania ofertą tj.:
2. - za dostawę sprzętu komputerowego cenę brutto: .................……………………… zł
3. (słownie:............................................................................………...........….…………….. złotych).
4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu
należytego i zgodnego z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu
umowy, w tym w szczególności cenę przedmiotu umowy, cła, gwarancji oraz przeniesienia na
Zamawiającego licencji.
5. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, o którym
mowa w ust. 1 w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 21 dni
od dnia otrzymania faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury jest bezusterkowy protokół
odbioru, którego kopię Wykonawca jest zobowiązany załączyć do faktury. 4. Za dzień zapłaty
uważa się dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego.
§ 5.
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć licencje, o których mowa w § 2 ust. 1, pochodzące
z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na rynek polski i być objęta gwarancją opartą
o świadczenia gwarancyjne producenta.
2. Wykonawca zobowiązuje się (ponosi odpowiedzialność), że producent udzieli gwarancji i spełni
świadczenie gwarancyjne na warunkach określonych w ust. 3.
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3. Zamawiający może zgłaszać wady przedmiotu zamówienia, w terminie 30 dni od dnia ich
stwierdzenia, zachowując uprawnienia wskazane w ust. 3.
§ 6.
1. 1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie
kar umownych w następujących wypadkach i wysokości:
1.1. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zostanie
obciążony karą umowną w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto określonej
w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.
1.2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 20 % ceny, o której
mowa w § 4 ust. 1 umowy, z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę oraz z tytułu odstąpienia
przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.
2. Kary umowne są niezależnie od faktu wystąpienia szkody. W przypadku, gdy kara umowna
nie pokryje poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
3. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z bieżącej należności Wykonawcy.
§ 7.
1. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę zobowiązania – realizacji przedmiotu umowy,
w terminie określonym w § 3 ust. 1, Zamawiający może bez wyznaczania terminu dodatkowego
od umowy odstąpić.
2. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:
2.1. zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach (art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych);
2.2. powierzenia bez zgody Zamawiającego wykonania przedmiotu umowy podwykonawcy
niewymienionemu w druku oferty w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu
tej przyczyny.
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3. Rozwiązanie umowy z przyczyn określonych w ust. 1 oraz ust. 2 zwalnia Zamawiającego z zapłaty
wynagrodzenia i poniesionych przez Wykonawcę nakładów na wykonanie przedmiotu umowy.
§ 8.
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności takiej zmiany i może być dopuszczalna tylko w granicach unormowania
art.144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010,
Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
2. Zamawiający dopuszcza dokonywanie istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku gdy konieczność
dokonania takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
§9
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
§ 10
1. Spory powstałe na tle realizacji umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego
dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
1. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze stron.
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