UMOWA NR

/2021

zawarta w dniu…………………..pomiędzy:

Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk,
reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...,
zwanym dalej Zamawiającym
a
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...,
zwanym dalej Wykonawcą.

Osoby reprezentujące Strony zgodnie oświadczają, że w dniu zawarcia umowy są umocowane do
zaciągania zobowiązań wynikających z jej zawarcia i niniejszym zawierają umowę, do której nie ma
zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych (usługa o wartości poniżej 130 000 złotych)
o następującej treści:
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia pn.: dostawa 20 sztuk anten
zgodnie wymaganiami zawartymi w Zaproszeniu do składania ofert oraz złożoną ofertą, zwanego
dalej przedmiotem umowy.
2. Zaproszenie do składania ofert oraz złożona oferta stanowią integralną cześć umowy jako
załącznik nr 1.
§2
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do 28 grudnia 2021 r.
2. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności z tytułu niniejszej umowy bez
pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Termin przewidziany w ust. 1 uznaje się za zachowany, jeżeli Wykonawca przed jego upływem
zgłosi przedmiot umowy do odbioru, w następstwie czego dojdzie do odbioru bez zastrzeżeń.
4. Z momentem odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń dochodzi do przeniesienia własności
przedmiotu umowy w całości na Zamawiającego.
5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz że nie
toczą się przeciw niemu żadne postępowania.
6. Za wszelkie ewentualne roszczenia osób trzecich skierowane do przedmiotu umowy Wykonawca
ponosi pełną odpowiedzialność.
§3
1. Wartość zamówienia:
 Wartość netto:
……………….
 Podatek od towarów i usług:
………………..
 Wartość brutto:
……………….
2. Wartość brutto, o której mowa w ust. 1, stanowi wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy
i obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i ma charakter ryczałtowy.
3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wartości brutto wskazanej w ust. 1 przelewem na konto
Wykonawcy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury, na konto
nr …………………………………………………. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany

przez osoby wyznaczone w dniu odbioru ze strony Zamawiającego i Wykonawcy protokół odbioru
bez zastrzeżeń.
4. Zamawiający zastrzega, że płatność będzie dokonana wyłącznie na rachunek bankowy zgłoszony
do urzędu skarbowego i widniejący w wykazie podatników VAT publikowanym przez Krajową
Administrację Skarbową. Zamawiający wstrzyma się z zapłatą do czasu usunięcia ewentualnych
uchybień w tym zakresie i zachowanie to nie uprawnia do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy
z tego tytułu.
5. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT.
7. Przesyłanie faktury może odbywać się drogą elektroniczną.
8. Właściwym adresem e-mail dla Zamawiającego do otrzymywania faktury elektronicznej jest
wyłącznie adres e-mail: zok@gdansk.uw.gov.pl. Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie
faktur w postaci elektronicznej ramach umowy pod warunkiem spełnienia przez fakturę
elektroniczną wymogów zawartych w art. 106 e ustawy o podatku od towarów i usług.
9. W celu zachowania integralności faktury oraz właściwego zweryfikowania autentyczności jej
pochodzenia Wykonawca przekazywał będzie Zamawiającemu fakturę elektroniczną
w nieedytowalnym formacie PDF z adresu e-mail:……………………..
10. Dopuszczalnym jest przekazywanie faktur za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP
/bntc34p17l/
§4
1. Wykonawca spełni zobowiązania wynikające z niniejszej umowy z należytą starannością przy
uwzględnieniu zawodowego charakteru swojej działalności.
2. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli do nadzoru i koordynacji kwestii związanych
z realizacją przedmiotu umowy oraz podpisania protokołu odbioru wskazanego w § 3. ust. 3:
w imieniu Zamawiającego:
 …………………………………………………
w imieniu Wykonawcy:
 …………………………………………………
§5
Wykonawca zobowiązuje się udostępnić Klauzulę Informacyjną Zamawiającego, stanowiącą załącznik
nr 2 do umowy, osobom których dane Wykonawca udostępni Zamawiającemu w związku
z realizacją umowy.
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§6
Wykonawca udziela na dostarczony sprzęt 24 miesiące gwarancji.
Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.
Obsługa gwarancyjna będzie świadczona przez uprawniony serwis w siedzibie lokalizacji sprzętu.
Wykonawca przystąpi do napraw gwarancyjnych przedmiotu umowy niezwłocznie po otrzymaniu
zgłoszenia telefonicznego (nr. …………………), potwierdzonego następnie za pomocą poczty
elektronicznej (adres: ………………….), nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od zgłoszenia.
Maksymalny czas naprawy wynosi do 14 dni od zgłoszenia.
W przypadku nie przystąpienia do usunięcia wad w terminie wskazanym w ust. 4, Zamawiający
ma prawo zlecić usunięcie wad, usterek, awarii osobie trzeciej na koszt, ryzyko
i odpowiedzialność Wykonawcy bez potrzeby odrębnego wezwania, niezależnie od uprawnienia do
naliczenia Wykonawcy kar umownych do czasu usunięcia wady.
Gwarancja obejmuje bezpłatne usuniecie usterek, wad, awarii łącznie z wymianą uszkodzonych
części, sprzętu.
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji po upływie okresu gwarancji, jeżeli
zgłosił wadę przed upływem tego terminu.
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§7
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wartości umowy brutto
określonej w § 3 ust. 1, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca.
W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu realizacji niniejszej umowy Wykonawca
zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 1 za każdy
dzień opóźnienia. Naliczona na tej podstawie kara umowna nie może przekroczyć kwoty wartości
umowy brutto.
Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% ceny brutto sprzętu
objętego naprawą gwarancyjną, za każdy dzień opóźnienia w przypadku przekroczenia przez
Wykonawcę terminu czasu naprawy przedmiotu umowy wynikającego z warunków gwarancji
określonych w § 6 z zastrzeżeniem, że naliczona kara umowna z tego tytułu nie może przekroczyć
kwoty wartości umowy brutto. Zamawiający nie naliczy kary z tytułu przekroczenia czasu
naprawy, jeżeli Wykonawca na czas naprawy dostarczy Zamawiającemu urządzenie zastępcze
o parametrach nie gorszych od urządzenia naprawianego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od roszczeń wymienionych w ust. 1, 2 i 3.
Zamawiający wszelkie kary umowne może potrącać z wynagrodzenia Wykonawcy
bez składania w tym zakresie odrębnego oświadczenia, na co Wykonawca wyraża niniejszym
zgodę.
Za nieterminową zapłatę należności przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje prawo
naliczania ustawowych odsetek za opóźnienie.
W przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
odstąpienia od umowy w całości w ciągu 7 dni od stwierdzenia, że opóźnienie w wykonaniu
przedmiotu umowy wyniesie lub wyniosło 5 dni w stosunku do terminu o którym mowa w § 2.
Skorzystanie z umownego prawa odstąpienia, o którym mowa w ust. 7, będzie uprawniało
Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości określonej w ust. 1.
Naliczone kary umowne podlegają kumulacji.

§8
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy na pisemny
wniosek Wykonawcy, o ile konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest następstwem szczególnych
okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy. Ocena, czy zachodzą szczególne okoliczności, oraz
czas przedłużenia terminu należy wyłącznie do Zamawiającego.
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§9
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Zmiany umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego.
Umowę niniejszą sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egz. dla każdej ze
Stron.

…..…………………………….
Zamawiający

………………………………..
Wykonawca

