Zał. Nr 3
ZP-1-2015
UMOWA - PROJEKT

W dniu ………………. pomiędzy
Filharmonią Pomorską im. Ignacego Jana Paderewskiego,
ul. Andrzeja Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:
1) p. Eleonorę Harendarską – Dyrektora,
2) p. Barbarą Tomkiewicz – Główną Księgową
a firmą ……………, ul. ………….., ………… zwana dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:
1) p. ……………………… – Prezesa Zarządu
W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania
ofertowego została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest zakup fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Zamawiającego
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania i oferty Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się
dostarczyć przedmiot umowy zgodny z opisem w zapytaniu ofertowy i złożonej ofercie, o
wysokiej jakości, zgodny z wymaganiami BHP oraz dopuszczony do obrotu handlowego.
2. Strony ustalają termin realizacji umowy od dnia podpisania umowy do 27.04.2015 r.
3. Wykonawca udziela gwarancji w terminach i na zasadach umieszczonymi w opisach
poszczególnych przedmiotów zamówienia – zał. Nr 1 do zapytania ofertowego.
4. Odbiór przedmiotu zamówienia odbywa się protokolarnie z udziałem stron. Jeżeli podczas odbioru
zostanie stwierdzone, iż asortyment jest niezgodny z parametrami określonymi w zapytaniu
ofertowym lub posiada wady, Wykonawca na własny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego dokona wymiany towaru na nowy właściwy lub wolny od wad.
5. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na koszt własny do siedziby Zamawiającego.
§2
1. Strony ustalają swoich pełnomocników do realizacji przedmiotu umowy:
a)ze strony Zamawiającego – p. Kamila Dziewanowska - tel. 52-322-13-88
b) ze strony Wykonawcy – p. ………………… – tel. 52§3
2. Całkowite wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za przedmiot zamówienia wynosi:
netto …………….. (słownie zł: ……….)
brutto ……………..(słownie zł: ………)
i nie podlega rewaloryzacji .
2.

Należność za wykonanie usługi będzie płatna przelewem z konta Zamawiającego na konto
Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia faktury obciążającej i spełnieniu warunków
opisanych w § 1.
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§4
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia podczas wykonywania przedmiotu zamówienia
odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy .
§5
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za nieterminowe dostarczenie przedmiotu umowy karę w wysokości 0,5% wynagrodzenia
brutto ustalonego w umowie, za każdy dzień opóźnienia,
b) za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy wolnego od wad stwierdzonych przy
odbiorze lub w okresie rękojmi karę w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego
w umowie za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego po dniu wyznaczonym
na usunięcie wad,
c) za odstąpienie umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy karę w wysokości 25%
wynagrodzenia brutto.
2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego
wysokość kar umownych.
3. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę , która narusza postanowienia umowy , w
terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą stronę z żądaniem zapłaty .
§6
1. Wykonawca zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie wiadomości uzyskane w związku z
wykonywaniem niniejszej umowy.
§7
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz Kodeksu Postępowania Cywilnego.
2. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z umowy na inne osoby.

§8
1. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności taka zmiana niniejszej umowy oraz
wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego,
jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść ofert, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy.
§9
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd Gospodarczy właściwy
dla miejsca siedziby Zamawiającego.
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§ 10
Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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