UMOWA
Nr SG 3501-19/19
Zawarta w dniu …………………... w Pszczynie pomiędzy:
Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym w Pszczynie
z siedzibą: 43-200 Pszczyna, ul. Bogedaina 14,
posiadającym nr NIP: 638-10-39-662 REGON: 000322146
w imieniu którego działa:
Dyrektor Sądu Rejonowego w Pszczynie Ewa Techman
zwanym dalej Zamawiającym,
a
…………………………………..
Z siedzibą: ……………………………..
Posiadającym nr NIP: ……………… REGON: …………………..
Wpisanym do …………………. pod nr w imieniu którego działa:
……………………………
zwanym dalej Wykonawcą
§1
1.

2.

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji
przedmiot umowy, którym jest Dostawa zestawu biurowego PRESTIGE B620 1,8 m (biurko +
pomocnik + kontener ).
Przedmiot umowy zostanie zrealizowany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w
zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej z dnia ………………. z załącznikami oraz zgodnie z
propozycją cenową Wykonawcy z dnia ……………….., które stanowią integralne załączniki do
niniejszej umowy.
§2

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy w terminie do 21 dni od daty za zawarcia
umowy, zgodnie z przedstawioną propozycją cenową z dnia ……………….
2. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest: Sąd Rejonowy w Pszczynie ul. Bogedaina 14 - I
piętro.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy, montażu przedmiotu umowy we własnym zakresie
i ustawienia we wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu.
§3
Strony ustalają, że Wynagrodzenie dla Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy wyniesie
maksymalnie ………………. netto, tj.: ……………… zł brutto ( słownie: …………….)
§4
1.

2.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w §3 Wypłacone zostanie po zrealizowanej
dostawie,
na
podstawie
faktury,
na
rachunek
bankowy
Wykonawcy
nr
…………………………………… , w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury VAT przez
Zamawiającego.
Podstawą do wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru przedmiotu umowy.,
podpisany przez przedstawicieli obu stron.
§5

1. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu określonego w par 2 ust. 1 Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wartości netto umowy za każdy dzień
zwłoki. Termin do naliczania kary umownej rozpoczyna się od dnia następnego po umownym

terminie wykonania przedmiotu umowy i biegnie nieprzerwanie do dnia skutecznego zakończenia
realizacji przedmiotu umowy (podpisanie protokołu odbioru przedmiotu umowy).
2. W przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy przekraczającego 14 dni
kalendarzowych, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.
3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości netto umowy.
4. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od realizacji niniejszej umowy, Zamawiający naliczy
Wykonawcy kary umowne w wysokości 25% wartości netto umowy .
5. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.
6. Łączną wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości netto umowy, o której
mowa w § 3.
§6
Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na okres 24 miesięcy, liczony od
dnia protokolarnego komisyjnego odbioru końcowego przedmiotu umowy.
§7
1.

Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego informowania o wszelkich
zmianach dotyczących swojej nazwy, siedziby, sposobu reprezentacji, nr NIP, nr REGON, nr
KRS lub wpisu do Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

2.

Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia, również faktury, inne dokumenty finansowoksięgowe dotyczące lub związane z niniejsza umową będą dokonywane w formie pisemnej i
dostarczone osobiście, pocztą poleconą lub kurierem na adres podany w komparycji umowy z
zastrzeżeniem możliwości przesyłania korespondencji za pomocą faksu oraz poczty
elektronicznej, w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie. W przypadku nie
odebrania przesyłki przez Wykonawcę lub zmiany powyższego adresu i nie wskazania
Zamawiającemu nowego adresu do doręczeń, przesyłka wysłana przez Zamawiającego na
ostatni znany adres Wykonawcy i zwrócona z przyczyn wymienionych powyżej będzie uznana
za skutecznie doręczoną. Strony ustalają, że doręczenie jest dokonane z chwilą upływu
terminu do odebrania przesyłki awizowanej, a w przypadku nie dostarczenia przesyłki z uwagi
na zmianę adresu, z chwilą zwrotu przesyłki do Zamawiającego.
§8

1. Zastrzega się niedopuszczalność przeniesienia przez Wykonawcę, na osoby trzecie
wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy.
2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.
4. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy
ustaw Kodeks Cywilny.
§9
Załączniki
1. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej z załącznikami.
2. Propozycja cenowa (oferta) Wykonawcy
3. Protokół odbioru przedmiotu umowy
Zamawiający:

Wykonawca:

