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Załącznik 4- Wzór umowy  

 

UMOWA  Nr …../SNR/2020 

Zawarta w dniu ….10.2020 roku, 

pomiędzy: 

Stowarzyszeniem „Nadzieja Rodzinie” z    siedzibą   w    Kielcach  przy ul. Karczówkowskiej 36, 

posiadającym NIP: 657-250-34-78, REGON: 292663406, zwanym dalej „Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez: Prezesa Zarządu ks. Andrzeja Drapałę  

a: 

……………………………………………………….. z siedzibą w ………………………………………………………………….., 

 ul. ………………………………………………………………………., posiadającą NIP: ……………………………………………,  

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

zwaną  dalej  „Wykonawcą”,   

Podstawą zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiającego o wyborze oferty najkorzystniejszej  

do zapytania ofertowego nr nr  5/HOSTEL/SNR/0003/20/BK z dnia 16.10.2020 r. 

Podstawa prawna:  zasada konkurencyjności określona w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 

(wersja z dnia 19 września 2016 r.). Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

§ 1.  PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja: 

a. Zadanie 1: Dostawa sprzętu elektronicznego, komputerowego w tym: zestawy komputerowe 

- laptop z oprogramowaniem, zestawy komputerowe stacjonarne z oprogramowaniem, 

urządzenie wielofunkcyjne (drukarka/skaner/kopiarka), telewizor 55 cali, ekran projektora, 

projektor podwieszany. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został  

w Załączniku nr 1a do niniejszego postępowania 
*
 

 

b. Zadanie 2: Dostawa sprzętu biurowego: niszczarka do dokumentów. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1b do niniejszego postępowania*  

c. Wspólny słownik zamówień CPV: 

30213100-6 Komputery przenośne 

30213300-8 Komputer biurkowy 

30200000-1 Urządzenia komputerowe 

                                                           
*
 Wykreślić jeśli nie dotyczy 
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42962000-7 Urządzenia drukujące i graficzne 

32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny 

30231000-7 Ekrany i konsole komputerowe 

38652100-1 Projektory 

38653400-1 Ekrany projekcyjne 

30191400-8 Niszczarki 

 

§2 ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza, że na każde żądanie Zamawiającego przedstawi kompletną 

dokumentację techniczną dotyczącą przedmiotu zamówienia, wszelkie niezbędne aktualne 

atesty, certyfikaty autoryzacji producenta dla sprzedaży i serwisu, deklaracji zgodności 

producenta lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowany przedmiot zamówienia 

jest dopuszczony do obrotu i używania, dokumentów gwarancyjnych, świadectw jakości 

wymaganych przepisami prawa, szczegółowych instrukcji obsługi w języku polskim, innych 

dokumentów jeżeli są wymagane przez Zamawiającego lub obowiązujące przepisy prawa. 

2. Zamawiający wymaga, aby w przypadku wyposażenia oraz wyposażenia nieprzenośnego 

Wykonawca dokonał wniesienia, złożenia oraz zamontowania elementów we wskazanych 

miejscach na terenie inwestycji. 

§ 3 GWARANCJA JAKOŚCI 

1. Niezależnie od rękojmi unormowanej KC, Wykonawca udziela niniejszym Zamawiającemu  

24 miesięcznej gwarancji jakości przedmiotu umowy.  

2. Termin gwarancji będzie liczony od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia Zamawiającemu.  

3. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

a) bezpłatnego usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile 

wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w ust. 1; 

b) wykonania zobowiązania gwarancyjnego typu door-to-door niezwłocznie, nie później niż  

w terminie 14 dni od zawiadomienia o wadzie. 

4. Usunięcie wad uważa się za skutecznie dokonane z chwilą podpisania przez obie Strony 

Protokołu odbioru usunięcia wad. 

§ 4 TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie do dnia  

…………………………………………………………….. (wynika z oferty, nie później niż 30 listopada 2020 r.)  

§5 ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI 

1. Maksymalna wysokość nominalna zobowiązania Zamawiającego wynikająca z oferty 

Wykonawcy wraz z podatkiem VAT wynosi ………………………………………. zł , słownie: 

………………………………………………………………………………………………… złotych  

2. W kwocie, o której mowa w ust.1, zawarte są wszelkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy.  
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3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 dokonana będzie przelewem w terminie  

do 14 dni, licząc od dnia doręczenia prawidłowo wystawionych faktury. 

4. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest obustronnie podpisany protokół 

odbioru przedmiotu zamówienia. Za dzień zapłaty strony uznają obciążenie konta 

Zamawiającego poleceniem przelewu. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa  w ust. 1  jest współfinansowane ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

6. Zamawiający zastrzega, iż płatność będzie dokonana pod warunkiem posiadania środków 

finansowych, przekazanych przez Instytucję Zarządzającą na rachunek bankowy projektu.  

W sytuacji opóźnień w przekazaniu transz dotacji przez Instytucję Zarządzającą, wypłata 

wynagrodzenia nastąpi niezwłocznie po wpłynięciu środków z kolejnej transzy. W przypadku, 

o którym mowa Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie. 

   

 

       § 6  ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE  

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zamówień uzupełniających w czasie 

trwania projektu w wysokości nieprzekraczającej 30% wartości zamówienia określonej w 

niniejszej umowie. Zamówienia te muszą być zgodne z przedmiotem zamówienia 

podstawowego.  

                                                          

§ 7  NEGOCJACJE 

1.Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości podjęcia negocjacji w celu poprawy warunków 

zamówienia z Wykonawcą. 

 

                                                                

§ 9  ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli wystąpią istotne zmiany 

okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może 

zagrozić istotnemu interesowi publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy  

w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za dostawy zrealizowane  

do dnia odstąpienia od umowy. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
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§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności  

za zgodą obu stron. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadku zaistnienia 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności: 

1) Zmiany okresu i harmonogramu realizacji projektu; 

2) Zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy  

do aktualnego stanu prawnego. 

3) Zmiany nazwy, adresu, statusu Zamawiającego lub Wykonawcy. 

3. Spory na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze Stron. 

 

Załączniki:  

1. Zapytanie ofertowe nr nr  5/HOSTEL/SNR/0003/20/BK z dnia 16.10.2020 r 

2. Załącznik 1a Formularz asortymentowo cenowy do Zadania 1  

3. Załącznik 1b 1a Formularz asortymentowo cenowy do Zadania 2  

4.  Załącznik 2 Formularz ofertowy 

5. Załącznik 3 Oświadczenia Wykonawcy 

 

 

       Podpis Zamawiającego       Podpis Wykonawcy 

 

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


