Załącznik nr 3
/Wzór/
UMOWA nr …..../RPSW.02.01
Zawarta w Końskich, dnia 2018-….-…..
pomiędzy
Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości z siedzibą w Końskich, ul. Staszica 2 A, 26-200
Końskie, posiadającym nr KRS 0000020058, REGON 290592085, NIP 6581220917, zwanym dalej Zamawiającym,
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa na rzecz Zamawiającego ………………………………….., zgodnie
ze złożoną ofertą z dnia ……………………………..
2. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Wdrożenie pakietu proinnowacyjnych usług dla MŚP i firm typu
start-up” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi Priorytetowej 2 „Konkurencyjna gospodarka”, Działania 2.1 „Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu
zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.
§2
ZOBOWIĄZANIA STRON
1. Wykonawca zobowiązuje się w niniejszej Umowie w szczególności do:
1) Dostarczenia towaru będącego przedmiotem zamówienia identycznego pod względem specyfikacji i producenta
ze złożoną ofertą z dnia ……………., której kopia stanowi załącznik do niniejszej umowy.
2) Dostarczenia przedmiotu umowy, na własny koszt i na własne ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru
do chwili wydania Zamawiającemu, na adres Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości,
ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie.
3) Dostawy asortymentu wyszczególnionego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy wyłącznie w godzinach pracy
Zamawiającego tj. od godz. 8.00 do16.00 (od poniedziałku do piątku).
4) Dostarczony przedmiot Umowy musi być fabrycznie nowy, kompletny, sprawny, wolny od wad fizycznych
i prawnych, odpowiadający normom jakościowym określonym we właściwych aktach prawnych.
2. Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 z należytą starannością.
3. Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiotu umowy, sporządzając w tym
celu 2 egzemplarze protokołu, podpisanego przez osoby reprezentujące obydwie strony.
4. Zamawiający i Wykonawca są zobowiązani współdziałać w celu zapewnienia pełnej realizacji umowy,
w szczególności w odniesieniu do zakresu, jakości i terminów określonych w umowie.
§3
TERMINY I SKUTKI ICH NIEZACHOWANIA
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Projekt „Wdrożenie pakietu proinnowacyjnych usług dla MŚP i firm typu start-up” realizowany jest
w ramach Osi Priorytetowej 2 „Konkurencyjna gospodarka” Działanie 2.1 „Wsparcie
świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie” Regionalnego
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1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy towaru wyszczególnionego w § 1 ust. 1 Umowy ………………………..
w nieprzekraczalnym terminie do dnia ……………..
2. Miejscem realizacji przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego mieszcząca się w Końskich przy ul. Staszica 2A,
26-200 Końskie.
3. W przypadku, gdy przedmiot umowy lub poszczególne jego części zawierają wady lub w inny sposób odbiegają
od wymagań określonych niniejszą umową, Zamawiający ma prawo odmówić dokonania odbioru i wyznaczyć
Wykonawcy dodatkowy, odpowiedni termin usunięcia wad lub doprowadzenia przedmiotu umowy do stanu
zgodności z umową. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, Zamawiający, niezależnie od uprawnień
przysługujących mu na mocy przepisów ogólnych prawa cywilnego, będzie uprawniony, wedle swego uznania, do:
a) wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu usunięcia wad lub doprowadzenia przedmiotu umowy do stanu
zgodności z umową, z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie,
b) powierzenia usunięcia wad lub doprowadzenia przedmiotu umowy do stanu zgodności z umową osobie trzeciej,
na koszt i ryzyko Wykonawcy,
4. Kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,5% ceny brutto określonej w § 4 ust. 1 umowy,
za każdy dzień opóźnienia w realizacji umowy;
b) za opóźnienia w realizacji napraw gwarancyjnych (warunki gwarancji określono w § 5 umowy) w wysokości
0,4 % ceny brutto określonej w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia;
c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% ceny brutto
określonej w § 4 ust. 1 umowy.
5. Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna względem drugiej strony, gdy do niewykonania umowy dojdzie na skutek
siły wyższej, zdarzeń losowych lub innych okoliczności niezależnych od woli którejkolwiek ze stron, którym
nie można zapobiec.
§4
WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości: ………………………. PLN brutto
(słownie:………………………………………………………).
2. Wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 będzie wypłacone na podstawie prawidłowo wystawionej faktury,
po podpisaniu protokołu odbioru o którym mowa w § 4 ust. 4.
4. Podstawę wystawienia faktury stanowił będzie, podpisany bez uwag, protokół odbioru realizacji przedmiotu Umowy.
5. Strony ustalają, że płatność z tytułu wykonania wszystkich obowiązków wynikających z Umowy Zamawiający
zrealizuje przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania oryginału
prawidłowo wystawionej faktury, przy czym za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia konta Zamawiającego.
§5
GWARANCJA I RĘKOJMIA
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres …………….. (zgodnie z ofertą), licząc od dnia podpisania
Protokołu odbioru dostarczonego przedmiotu zamówienia.
2. W przypadku wystąpienia wady ukrytej, lub usterki nie wynikającej z winy Zamawiającego koszty transportu
do Wykonawcy ponosi Zamawiający. Pozostałe koszty transportu do serwisu ponosi Wykonawca.
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3. W przypadku wystąpienia u Zamawiającego wątpliwości co do pełnej sprawności urządzenia będącego przedmiotem
niniejszej umowy lub podejrzenia o zaistnieniu usterki Zamawiający przed przekazaniem urządzenia do serwisu
poinformuje o zaistniałej sytuacji Wykonawcę, w celu konsultacji w formie telefonicznej lub mailowej.
4. O istnieniu usterki (wady) Zamawiający zawiadamia Wykonawcę pisemnie na adres: ……../faksem wysłanym
na numer ……. /e-mailem na adres: …………..
5. Czas naprawy strony ustalają na 14 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii. W uzasadnionych przypadkach czas
naprawy może przekroczyć 14 dni roboczych, o czym Zamawiający winien być uprzednio poinformowany.
6. Wykonawca każdorazowo dostarczy asortyment zastępczy (zastępczy przedmiot Umowy) w przypadku, gdy okres
jego naprawy lub niesprawności przekroczy 21 dni roboczych liczonych od dnia zgłoszenia awarii lub usterki.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Spory wynikłe z niniejszej umowy, których strony nie rozwiążą na drodze polubownej, będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby pozwanego.
3. Strony oświadczają, że osoby podpisujące niniejszą umowę są uprawnione do reprezentowania swojej firmy
w zakresie objętym niniejszą umową.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
6. Integralną część umowy stanowi załącznik:
Załącznik nr 1: Kserokopia oferty Wykonawcy z dnia …………….

Zamawiający
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Wykonawca
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