UMOWA
zawarta w dniu ………….. 2011 roku w Radziejowie pomi dzy Starostwem Powiatowym
z siedzib przy ul. Ko ciuszki 17 w Radziejowie:
Panem ………………….. - Starost
przy kontrasygnacie Pani – ………………… - Skarbnika Powiatu zwanym dalej
„Zamawiaj cym”
a …………………………
reprezentowan przez:
Pana/i – …………………..
NIP – ………………………., KRS - ……………
zwanym dalej „Oferentem”
na dostaw - sprz tu komputerowego- dla Starostwa Powiatowego w Radziejowie w wyniku
wyboru „Oferenta” w dniu …………….. 2011 roku.
§1
„Oferent” sprzedaje a „Zamawiaj cy” nabywa, sprz t
w zał czniku do oferty z dnia …………… 2011 roku:

o

konfiguracji

okre lonej

1 x Notebook – cena netto – ………………… zł + 23 % VAT = …………….. zł brutto
Ł cznie - ……………….. zł
( słownie: ……………………………………………………….. )
1 x Notebook – cena netto – ………………… zł + 23 % VAT = …………….. zł brutto
Ł cznie - ……………….. zł
( słownie: ……………………………………………………….. )
§2
1. „ Oferent ” w terminie do ……………. 2011 zobowi zuje si na własny koszt dostarczy
„Zamawiaj cemu” przedmiot umowy okre lony w § 1 w miejsce wskazane przez
„Zamawiaj cego” tj. do siedziby Starostwa Powiatowego w Radziejowie,
ul. Ko ciuszki 17.
2. Wykonanie dostawy zostanie potwierdzone przez „Zamawiaj cego” na fakturze VAT.
§3
„Zamawiaj cy” zapłaci „ Oferentowi ” kwot wskazan w §1 po otrzymaniu faktury VAT
przelewem w terminie do 30 dni.
§4
„ Oferent ” udziela „Zamawiaj cemu” pisemnej gwarancji z tytułu wad i usterek
w działaniu przedmiotu umowy.
2. Gwarancja na notebooki wynosi – 24 miesi ce. Warunki gwarancji zostan okre lone w
dokumentacji dostarczonej wraz z przedmiotem umowy i stanowi zał cznik do niniejszej
umowy.
3. „Wykonawca” zobowi zuje si dostarczy karty gwarancyjne dot. przedmiotu umowy.
Je eli przedmioty zamówienia posiadaj gwarancj producenta, wtedy taka gwarancja
jest przekazana „Zamawiaj cemu”.

§5
Czynno ci obejmuj ce serwis gwarancyjny przejmuje na siebie gwarant. Jako „Gwarant”
wyst powa mo e „Oferent” lub producent, zale nie od rodzaju gwarancji zał czonej do
sprz tu.
§6
1. Wady w działaniu sprz tu b d usuwane zgodnie z warunkami okre lonymi w zał czonych
do urz dze kartach gwarancyjnych.
2. Czas reakcji serwisu oraz gwarantowany czas naprawy wynosz odpowiednio:
- czas naprawy serwisowej – do nast pnego dnia roboczego,
- czas naprawy – do 15 dni licz c od dnia, w którym nast piła usługa serwisowa.
3. W przypadku awarii sprz tu, „Gwarant” jest zobowi zany dostarczy kupuj cemu sprz t
zast pczy na czas naprawy.
4. W okresie gwarancyjnym wszystkie naprawy b d wykonywane nieodpłatnie z wyj tkiem
sytuacji, w których win ponosi „Zamawiaj cy” – zgodnie z warunkami gwarancyjnymi.
§7
Strony ustanawiaj odpowiedzialno za niewykonanie lub nienale yte wykonanie umowy
w formie kar umownych w nast puj cych przypadkach :
1. Za zwłok w dostawie przedmiotu umowy „Oferent” zapłaci „Zamawiaj cemu” kar
umown w wysoko ci 0,5 % warto ci opó nionej dostawy za ka dy dzie zwłoki.
2. Za opó nienia w płatno ci zgodnie z § 3 „Zamawiaj cy” zapłaci „Oferentowi” odsetki
ustawowe.
3. Za nieterminowe lub nienale yte wykonanie zobowi zania w cz ci lub w cało ci,
w wysoko ci 0,5 % warto ci przedmiotu umowy za ka dy dzie opó nienia.
4. W przypadku opó nienia w podj ciu naprawy, b d opó nienia wynikaj cego
z niedostarczenia naprawionego sprz tu w terminie Zamawiaj cy zastrzega sobie
mo liwo stosowania kar umownych w wysoko ci 0,5 % warto ci sprz tu podlegaj cego
naprawie.
5. Kary umowne nie wył czaj mo liwo ci dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych.
§8
„Oferent” o wiadcza, e sprz t spełnia normy bezpiecze stwa obowi zuj ce w Unii
Europejskiej – Certyfikat bezpiecznego u ywania CE.
§9
W sprawach nieuregulowanych umow maj zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego
( Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z pó n. zm. ) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówie publicznych ( Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759 z pó n. zm.)
§ 10
Umow niniejsz sporz dzono w trzech jednobrzmi cych egzemplarzach – 2 egzemplarze
dla „Zamawiaj cego” i 1 egzemplarz dla „Wykonawcy”.
§ 11
Ewentualne spory mog ce powsta przy wykonaniu umowy podlegaj rozstrzygni ciu s dów
wła ciwych dla siedziby „Zamawiaj cego” po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej.
„Wykonawca”:

„Zamawiaj cy”:

