Załączniki nr 4 do Ogłoszenia-projekt umowy
Sprawa:40/P-10-30/2017
U M O W A nr …………….
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze
zmianami; wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
30.000 euro), w dniu ……………… zawarta została Umowa o udzieleniu zamówienia, zwana
dalej „Umową” lub „niniejszą Umową” pomiędzy:
Spółką Termy Maltańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Termalna 1, 61-028
Poznań, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym
przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000114386, o kapitale zakładowym
w wysokości 41.609.600,00 zł opłaconym w całości, NIP: 778-14-01-096, REGON: 634355755,
reprezentowaną przez:
Jerzego Krężlewskiego – Prezesa Zarządu
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
……………………………………………………

z

siedzibą

w

……………………………..,

wpisanym/ą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez
Sąd ………………………………………………….. pod numerem KRS ……………………….
o kapitale zakładowym…………………………….., NIP ………………… REGON ……………..
lub
…………………………..prowadzącym/cą działalność gospodarczą jako ………….. z siedzibą w
……………………………..,
gospodarczej

wpisanym/ą w centralnej ewidencji i informacji o działalności

prowadzonej

NIP

……………………….

REGON

………………………………………
zwanym/ą dalej „Wykonawcą”
łącznie zwanymi „Stronami” i każda z osobna „Stroną”
o następującej treści :
§1
Przedmiotem Umowy (zamówienia) jest dostawa oprogramowania serwerowego określonego w
opisie przedmiotu zamówienia oraz ofercie stanowiących odpowiednio Załącznik Nr 1 i
Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy (zwane dalej „przedmiotem Umowy” lub „przedmiotem
zamówienia”).
§2
1. Strony określają termin wykonania dostawy przedmiotu Umowy najpóźniej do dnia
12.12.2017 r.
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2. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do kontaktów z Wykonawcą, w tym do
żądania od niego wiążących wyjaśnień, jest: ………………………………………….., tel.:
……………………………., e-mail: …………………………………………………
3. Przedstawicielem Wykonawcy upoważnionym do kontaktów z Zamawiającym, w tym do
udzielania

mu

wiążących

wyjaśnień

jest:

…………………………………………..,tel.:

……………………………., e-mail: …………………………………………………
§3
1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do należytego wykonania Przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy z zachowaniem najwyższej
staranności zawodowej, wiedzy i rzetelności.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowość i jakość wykonania prac, które leżą
po stronie Wykonawcy.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady lub usterki przedmiotu
Umowy, zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel w Umowie
oznaczony, wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia systemu.
§4
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalają jako
wynagrodzenie w wysokości netto …………… zł (słownie: ………………………….………),
powiększone o należny podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23 % co daje
wynagrodzenie brutto ………………….………. zł (słownie: ………………………….………).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, będzie płatne przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy w terminie do 30 dni licząc od daty wystawienia prawidłowej faktury VAT.
Wykonawca zobowiązuje się do doręczenia faktury VAT Zamawiającemu w terminie 7 dni
od daty jej wystawienia. W przypadku przekroczenia tego terminu, termin zapłaty liczony
będzie od daty doręczenia Zamawiającemu faktury VAT.
3. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
4. W przypadku opóźnienia w realizacji faktury, Wykonawca będzie uprawniony do naliczenia
odsetek ustawowych.
§5
1. Kary umowne, mogą być naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
a. za nieterminowe dostarczenie przedmiotu Umowy przez Wykonawcę Wykonawca
zapłaci karę w wysokości 0,5% wartości brutto określonej w § 5 ust. 1 Umowy za
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
b. za odstąpienie od Umowy lub jej rozwiązanie przez Zamawiającego z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 20%
wartości brutto określonej w § 5 ust. 1 Umowy,
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c. za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę w wysokości 20% wartości brutto
określonej w § 5 ust. 1 Umowy,
d. za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 20% wartości brutto
określonej w § 5 ust. 1 Umowy.
§6
1. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§7
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian treści zawartej Umowy w
przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku VAT w stosunku do kwoty, która nie
została zrealizowana, jak również wprowadzenia zmian do Umowy na korzyść
Zamawiającego, których nie można było przewidzieć na etapie składania oferty.
§8
1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej Umowy lub z nią związane będą
rozstrzygane przez sądy właściwe miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§9
1. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu.
2. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie będą miały
zastosowanie przepisy: ustawy Kodeks cywilny, a także inne obowiązujące w Polsce w tym
zakresie przepisy i normy.
3. Strony ustalają następujące adresy do korespondencji:
a. Dla Zamawiającego: Termy Maltańskie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-028),
ul.

Termalna

1,

tel.

61

222

61

01,

fax

61

222

61

57,

e-mail:

info@termymaltanskie.com.pl
b. Dla Wykonawcy:………………………………………………….., tel…………………..,
e-mail: ……………………………………….
4. Strony Umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu,
numeru telefonu i faksu oraz adresu poczty elektronicznej.
5. W przypadku niewypełnienia zobowiązania, o którym mowa w ust. 4 powyżej, pisma lub
dokumenty wysłane pod adres wskazany w Umowie uważa się za doręczone skutecznie.
6. Wszelkie zmiany w Umowie wymagają zgodnej woli Stron i formy pisemnej, zastrzeżonej
pod rygorem nieważności.
7. Załączniki do Umowy:
a. Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1,
3

b. Oferta Wykonawcy – Załącznik nr 2
8. Umowa

została

sporządzona

w

3

jednobrzmiących

egzemplarzach,

dwa

dla

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załączniki do Umowy:
1.

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

2.

Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy
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