Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Nowoczesne kształcenie-pewna przyszłość” projekt realizowany przez Wyższą Szkołę Biznesu w
Dąbrowie Górniczej
Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.1 – Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

UMOWA nr ……………
na zakup ………………………
zawarta w dniu …………….. roku w …………… pomiędzy:
….………………………………………………………………………………. z siedzibą
w ........................................................, REGON nr ………………, NIP - ……..………
wpisaną do Rejestru ………………………………. pod numerem .........................., zwaną
dalej „Dostawcą”,
w imieniu której działają:
1.
2.

...........................................................,
...........................................................,

a
Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-300)
ul. Cieplaka 1c, REGON nr 272653903, NIP-629-10-88-993, wpisaną do Rejestru Uczelni
Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego po nr 65, zwaną dalej „Zamawiającym”, w imieniu której działa:
1. ……………………………………….
Strony ustalają, co następuje:
1.

2.

§1
Niniejsza
umowa
reguluje
zasady
zakupu
……………………………
w ramach …………………. wystosowanego w dniu ………….. w ramach projektu pod
nazwą „……………….” dofinansowanego ze środków …………… w ramach
………………………………………………………………………………………….
Dostawca wyłoniony został na podstawie oferty złożonej przez Dostawcę, która została
wybrana jako najkorzystniejsza przy zastosowanym kryterium ………………,
w ramach*...………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………...

§2
Przedmiotem umowy jest ………………….., wymienionego w Zapytaniu Ofertowym
oraz w ofercie złożonej przez Dostawcę, szczegółowo określonego w Załączniku nr 1
do niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część, zwany dalej przedmiotem
zamówienia.
2. Na mocy niniejszej umowy Zamawiający nabywa, zaś Dostawca sprzedaje
Zamawiającemu …………………. zgodnie z jej warunkami, postanowieniami zapytania
ofertowego oraz ofertą Dostawcy.
3. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia należytej jakości,
odpowiadającego wszelkim normom jakościowym ustanowionym właściwymi przepisami
prawa.
1.

WSB/BPE/Um/zakupy - 2

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Nowoczesne kształcenie-pewna przyszłość” projekt realizowany przez Wyższą Szkołę Biznesu w
Dąbrowie Górniczej
Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.1 – Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

4. Dostawca zobowiązuje się wykonać zamówienie obejmujące dostawę określoną powyżej
w terminie określonym w § 3 ust. 1.
§3
1. Dostawa przedmiotu zamówienia /wraz ze sprawdzeniem poprawności jego działania/**,
o którym mowa w § 2 ust. 1, odbędzie się do siedziby Zamawiającego (ul. Cieplaka 1c,
41-300 Dąbrowa Górnicza) do sali wskazanej przez Zamawiającego, w terminie
do ………….. od podpisania niniejszej umowy.
2. Dostawa i odbiór ilościowy i jakościowy przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzony
protokołem zdawczo-odbiorczym. Datą wykonania umowy jest data podpisania
końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego.
3. Wszystkie koszty i ryzyko związane z dostawą /wraz z rozładunkiem i uruchomieniem
przedmiotu zamówienia/** ponosi wyłącznie Dostawca.

1.

2.

3.

4.

5.

§4
Za przedmiot zamówienia, określony w § 2, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić
Dostawcy cenę w wysokości ……………………………………………………… netto
powiększoną
o
należny
podatek
od
towarów
i
usług
(VAT);
RAZEM = …………………………………………………………..……………. zł brutto
(słownie ………………………………………………….……………………… zł brutto).
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym
obejmującym wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy
zgodnie z Zapytaniem Ofertowym oraz złożoną przez Dostawcę ofertą, nawet, jeśli
czynności te nie zostały wprost wyszczególnione w treści niniejszej Umowy. Dostawca
mając możliwość uprzedniego ustalenia wszystkich warunków technicznych związanych
z realizacją Umowy, nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia nawet, jeżeli
z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich czynności
niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy.
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty przelewem sumy, o której jest mowa
w § 4 ust. 1 w terminie ………….. od daty odbioru dostawy bez zastrzeżeń i wystawienia
prawidłowych pod względem rachunkowym i formalnym faktur VAT przez Dostawcę na
konto Dostawcy wskazane w fakturze VAT.
Podstawą wystawienia faktury i dokonania zapłaty jest podpisany i zaakceptowany bez
zastrzeżeń protokół zdawczo-odbiorczy oraz dostarczenie stosownych dokumentów
gwarancyjnych oraz wszelkich innych wymaganych przepisami prawa certyfikatów,
atestów itp.
Dostawcy nie przysługuje prawo przeniesienia praw i obowiązków wynikających
z niniejszej Umowy na podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
Zgoda w każdym przypadku winna być udzielona pod rygorem nieważności.

§ 5 ***
1. Na dostarczony przedmiot zamówienia Dostawca udziela gwarancji na okres nie krótszy
niż …………… na wszystkie elementy, liczony od dnia podpisania bez zastrzeżeń
protokołu zdawczo-odbiorczego.
2. Dokumenty gwarancyjne zostaną przekazane Zamawiającemu najpóźniej w dniu
dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.
WSB/BPE/Um/zakupy - 2

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Nowoczesne kształcenie-pewna przyszłość” projekt realizowany przez Wyższą Szkołę Biznesu w
Dąbrowie Górniczej
Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.1 – Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

3. W okresie gwarancyjnym Dostawca zobowiązuje się do usunięcia usterek
w dostarczonym przedmiocie zamówienia na następujących warunkach:
a) czas reakcji na zgłoszenie uszkodzenia wyniesie maksymalnie 24 godziny
od przyjęcia zgłoszenia,
b) czas usunięcia usterki wyniesie maksymalnie 14 dni od przyjęcia zgłoszenia,
c) wszelkie koszty związane z naprawą, transportem, wymianą sprzętu i inne związane
z usunięciem usterki poniesie wyłącznie Dostawca,
d) w przypadku nie dotrzymania terminu naprawy gwarancyjnej, Zamawiający ma prawo
dokonać usunięcia usterki we własnym zakresie, w tym zlecić wykonanie naprawy
innemu podmiotowi, a kosztami obarczyć Dostawcę.
4. Jeżeli w okresie objętym gwarancją ujawnią się wady fizyczne przedmiotu zamówienia,
które nie kwalifikują się do usunięcia, Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia
przedmiotu umowy wolnego od nich, o identycznych parametrach i właściwościach,
w terminach określonych w ust. 3.
§6
1. W przypadku opóźnienia w realizacji umowy, Dostawca jest zobowiązany do zapłacenia
kary umownej w wysokości 0,5% ceny brutto określonej w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Dostawca, jest on zobowiązany do zapłacenia na rzecz
Zamawiającego kary umownej w wysokości 20% ceny brutto określonej w § 4 ust. 1;
3. Każdorazowo, gdy szkoda wynika z niezgodnego z umową działania bądź zaniechania
Dostawcy, Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
4. Odpowiedzialność stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wyłączona
jest w przypadku wystąpienia przy jej realizacji okoliczności o charakterze siły wyższej,
czyli nadzwyczajnych okoliczności o charakterze zewnętrznym, których nie można było
przewidzieć lub którym nie można było zapobiec.
5. Osobą odpowiedzialną za bieżący kontakt z Dostawcą po stronie Zamawiającego jest
………………………………., tel kom. ………………………………..;
6. Osobą odpowiedzialną za bieżący kontakt z Zamawiającym po stronie Dostawcy jest
………………………………., tel kom. ……………………………………;
§7
Dostawca zobowiązany jest przechowywać dokumentację związaną z postępowaniem,
o którym mowa w § 1 ust. 2 oraz z dostawą przedmiotu zamówienia, o którym mowa
w § 2 ust. 1 do ………………. r.;
§8
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
3. Strony zobowiązują się do polubownego rozwiązywania wszelkich sporów wynikłych
w toku realizacji niniejszej umowy. W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu,
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sądem właściwym do rozpoznania sporu jest sąd właściwy miejscowo względem siedziby
Zamawiającego.
§9
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze stron.
Ze strony Zamawiającego

Ze strony Dostawcy

Legenda:
∗
Zapytania ofertowego, ogłoszonego przez Zamawiającego w jego siedzibie oraz na stronie internetowej
Zamawiającego: www.wsb.edu.pl w zakładce Zamówienia publiczne / Rozeznania rynku polegającego na porównaniu
cen u co najmniej trzech potencjalnych dostawców towarów lub usługodawców
**
Niepotrzebne skreślić
*** Wpisać w przypadku zakupów objętych gwarancją
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