WOJEWÓDZTWO
PODKARPACKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

UMOWA DOSTAWY
W dniu ………………………………. w ……………………….. pomiędzy:

Zakładem Kamieniarskim LUKS GRANIT, Ryszard Karwat, Ustrobna 281,
38-406 Odrzykoń
…………………………………………………………………………………………………
(Nazwa)

z siedzibą w

Ustrobna 281, 38-406 Odrzykoń
…………………………………………………………………………………………………
(Adres)

NIP : 684-224-05-87
reprezentowanym przez: Ryszarda Karwata - właściciela
. ……………………………… - ……………..……………………………………………
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym z jednej strony, a

…………………………………………………………………………………………………
zwaną w dalszej części umowy Dostawcą, z drugiej strony, zawarta zostaje umowa o
następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest dostawa nowego sprzętu komputerowego i systemu
informatycznego zdalnego monitoringu o parametrach technicznych i funkcjonalności, zgodnie
ze złożoną przez Dostawcę ofertą stanowiącą załącznik do niniejszej umowy. Kwota
wyszczególniona w złożonej ofercie nie może zostać zwiększona – dopuszczalne jest jedynie jej
zmniejszenie.
§2
Terminy i odbiór dostawy
1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy określony w § 1 w terminie
……………………………. od dnia podpisania niniejszej umowy.
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2. Odbiór przedmiotu umowy będzie poświadczony „Protokołem odbioru”, podpisanego
przez Strony umowy.
§3
Płatności
1. Za przedmiot umowy określonego w § 1 Zamawiający zapłaci Dostawcy kwotę:
…………………… zł brutto, słownie: …………………………………………… złotych.
2. Płatność będzie dokonana najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia przedłożenia faktury VAT
przez Dostawcę i zostanie ono przelana na konto bankowe Dostawcy wskazane na
Fakturze VAT. Dopuszcza się częściowe fakturowanie dostawy .
3. Warunkiem wystawienia końcowej Faktury VAT jest podpisanie „Protokołu odbioru”.
§4
Obowiązki Dostawcy
Dostawca:
1) zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą umową
i załącznikiem do niniejszej umowy, przy dołożeniu należytej staranności i zgodnie
z najlepszą praktyką obowiązującą przy wykonywaniu tego rodzaju zamówień,
2) nie jest odpowiedzialny za opóźnienia w terminie wykonania dostawy spowodowanych
przez Zamawiającego.
3) powiadomienia Zamawiającego w przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów
w trakcie realizacji umowy,
4) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od Zamawiającego
a dotyczących przedmiotu umowy chyba, że informacje te mają charakter powszechnie
znany.
§5
Rozwiązanie umowy
Rozwiązanie umowy (wypowiedzenie) z winy Dostawcy może mieć miejsce w przypadku
opóźnienia realizacji przedmiotu umowy ponad 7 dni roboczych w stosunku do terminu
podanego w § 2.
§6
Odstąpienie od umowy
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy. Może to nastąpić tylko wtedy, gdy przedmiot umowy
nie został jeszcze dostarczony do siedziby Zamawiającego.
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§7
Przepisy końcowe
1. Podpisując niniejszą Umowę Strony zobowiązują się, iż w przypadku powstania sporów
w związku z realizacją Umowy będą dążyły do polubownego ich rozwiązania.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
3. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy podlegają rozpatrzeniu
przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla
każdej ze Stron umowy.

ZLECENIOBIORCA

ZAMAWIAJĄCY
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