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Załącznik nr 2 

 
PROJEKT UMOWY 

 
zawarta w dniu ……………… 2017 r. w Jędrzejowie pomiędzy: 
Lokalną Organizacją Turystyczną „Ziemia Jędrzejowska”, ul. Armii krajowej 9, 28-300 Jędrzejów,  
NIP ………, REGON …….., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

• Rafała Zaczkowskiego – prezes 

• Małgorzatę Krawiec – wiceprezes 
• Agnieszkę Ryńczuk - skarbnik 

a …………………………………………………………………………… 
reprezentowanym przez: 
……………………………………………………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą,  
o następującej treści: 
 

§ 1 
[PRZEDMIOT UMOWY] 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w stanie wolnym od 
jakichkolwiek wad Przedmiotu Umowy – Zamówienia realizowanego w ramach projektu 
„Przebudowa pomieszczeń pawilonu Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie”. 

2. Strony zgodnie oświadczają, że Przedmiotem Umowy - Zamówienia objętego niniejszą 
umową jest zakup, dostawa i montaż mebli,  

3. Integralną część umowy stanowią przekazane przez Zamawiającego, przy podpisaniu 
umowy:  

a) oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu wraz z załącznikami. 
4. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określony został w zapytaniu ofertowym wraz 

z załącznikami. 
5. Zamawiający oświadcza, że realizacja Przedmiotu Umowy będzie dofinansowana ze 
środków zewnętrznych, zaś Wykonawca jest świadomy – opisanych w zapytaniu ofertowym 
– ewentualnych konsekwencji mogących wynikać z nieterminowego wykonania przedmiotu 
zamówienia. 

 
§ 2 

[OKRE ŚLENIE WARTO ŚCI PRZEDMOITU ZAMÓWIENIA] 
1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 Strony ustalają 

wynagrodzenie w wysokości brutto ......................................................... złotych (słownie: ), 
które uwzględnia należny w ustawowej wysokości podatek VAT.  

2. Wynagrodzenie wynika z oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu konkursowym, która 
została z wybrana przez Zamawiającego. 

3. Cena określona w ust. 1 jest ceną ostateczną, zawierającą wszystkie koszty związane 
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z realizacją niniejszej umowy. 
 

§ 3 
[WARUNKI PŁATNO ŚCI] 

1. Podstawę do wystawienia faktury stanowi protokół odbioru podpisany przez 
Zamawiającego bez uwag, po dostarczeniu całości przedmiotu umowy zgodnie z ilościami i 
wartościami określonymi w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

2. Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 zapłacone zostanie 
w terminie 14 (czternastu) dni od prawidłowo wypełnionej i doręczonej faktury VAT.  

3. Wynagrodzenie o których mowa w niniejszym paragrafie wpłacane będzie na rachunek 
bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze VAT, przy czym za dzień dokonania 
płatności (dzień zapłaty) uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§ 4 
[TERMIN I FORMA WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY] 

1. Termin wykonania Przedmiotu Umowy: 
a) rozpoczęcie wykonywania Przedmiotu Umowy nastąpi w terminie 14 dni 

kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 
b) zakończenie wykonania Przedmiotu Umowy – nastąpi w terminie nie późniejszym 

niż do dnia 30.05.2017 r. 
2. Wykonawca dostarczy dokumentację użytkową obsługi przedmiotu umowy, opisującą 

podstawowe funkcje sprzętu w języku polskim. Pozostała dokumentacja może być 
sporządzona w języku polskim lub angielskim, bądź w obu tych językach. 

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o dostawie na co najmniej 2 dni robocze przed 
dostarczeniem sprzętu do siedziby Zamawiającego. Dostawy będą obywały się 
w godzinach: 10:00 – 14:00. Wykonawca w ramach należnego wynagrodzenia zapewni 
wniesienie sprzętu do siedziby Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapewni Zamawiającemu nabycie przez Zamawiającego licencji 
udzielonej przez Producenta oprogramowania w zakresie umożliwiającym korzystanie 
z oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem na czas nieokreślony. 

 
§ 5 

[GWARANCJE] 
1. Wykonawca na Przedmiot Umowy udziela gwarancji na okres 24 /dwudziestu czterech/ 

miesięcy oraz udziela 24 /dwudziestu czterech miesięcy rękojmi na zakupiony sprzęt 
komputerowy wraz z wyposażeniem, których bieg rozpoczyna się po zapłaceniu 
faktury VAT.  

2. Wykonawca dostarczy pisemną gwarancję dla wszystkich podzespołów określonych 
w załączonym do gwarancji spisie zawierającym numery seryjne i modele urządzeń. 
Wykonawca udziela gwarancji w terminach określonych w załączniku nr 1 do umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia usterek (wad) Przedmiotu Umowy 
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lub wad i awarii, które wystąpiły w okresie gwarancji oraz rękojmi, niezwłocznie - jednakże 
przystąpienie do ich usuwania musi nastąpić nie później, niż w terminie 14 dni od dnia 
zawiadomienia przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca w szczególności w ww. okresie zobowiązuje się nieodpłatnie usunąć 
niedostrzeżone podczas odbioru końcowego wady – niezgodności z zapytaniem ofertowym. 

5. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia zgłoszonych wad, usterek 
i awarii, w terminie o którym mowa w ust. 3 i 4 Zamawiający ma prawo do usunięcia ww. 
wad na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy – bez uprzedniego upoważnienia Sądu. 
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu uzasadnionych kosztów jakie ten 
poniósł na ich usuniecie, w terminie 7 dni od pisemnego wezwania Wykonawcy do zwrotu 
poniesionych kosztów. 

6. Ponadto w razie stwierdzenia w okresie gwarancji lub rękojmi istnienia wad nie nadających 
się do usunięcia, Zamawiający może; 

a. jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 
z przeznaczeniem, żądać obniżenia wynagrodzenia za ten przedmiot umowy 
odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej, 

b. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem, żądać ponownego wykonania danego elementu po raz drugi. 

7. Strony zgodnie ustalają, że w wyniku wykonania zastępczego o którym mowa w ust. 5 
Zamawiający nie traci praw wynikających z rękojmi i gwarancji w myśl ust 1. 

8. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń 
wynikłych z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie 
obowiązujących przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi za wady fizyczne i gwarancji. 

 
§ 6 

[KARY UMOWNE] 
1. Strony postanawiają, że za nie należyte wykonanie umowy Zamawiający uprawniony będzie 

do naliczania następujących kar: 
a) w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy w terminie ustalonym w § 4 ust. 1 

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 

b) w wypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za 
które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, zobowiązuje się on zapłacić 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 2 
ust. 1 umowy, 

c) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy (szczególnie 
niedotrzymania warunków gwarancji) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 umowy za każdy 
dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

2. Strony zastrzegają sobie ponadto prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przewyższającego wysokości zastrzeżonych kar umownych na podstawie przepisów 
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Kodeksu Cywilnego. Odszkodowanie uzupełniające, o którym mowa wyżej, może 
obejmować w szczególności utratę dofinansowania przez Zamawiającego będącą 
następstwem zaniedbań Wykonawcy (nieterminowa realizacja przedmiotu umowy) lub 
nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie wyłącza jego prawa do naliczania 
i dochodzenia zapłaty od Wykonawcy zastrzeżonych w niniejszej umowie kar. 

 
§ 7 

[ODSTĄPIENIE OD UMOWY]  
1. W sytuacji, gdy opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekroczy 10 dni 

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jednak nie później niż w ciągu 40 dni od dnia 
zawarcia umowy, a Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 
20% wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
i zawierać uzasadnienie. 

 
§ 8 

POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
1. Wszelkie zmiany niniejsze umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu pod 

rygorem nieważności. 
2. Strony oświadczają, że nie dokonano żadnych ustnych ustaleń, ponad postanowienia 

zawarte w niniejszej umowie. 
3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 
4. Strony poddają spory wynikłe na tle niniejszej Umowy rozstrzygnięciu sądu powszechnego 

właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
5. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i 1 

dla Zamawiającego. 
 
Załączniki stanowiące integralną część umowy: 
Załącznik Nr 1 – Oferta Wykonawcy (komplet) 
 
 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJ ĄCY 
 


