Załącznik nr 5
UMOWA NR F2/………../2019

zawarta w dniu …………………………… w Zielonej Górze pomiędzy:
Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad
w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa :
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Oddziału GDDKiA w Zielonej Górze , ul. Bohaterów Westerplatte 31
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
numer KRS:

, NIP:

, REGON

reprezentowanym przez

,

zwanym

w

dalszej

części

umowy

Wykonawcą lub Dostawcą.
o następującej treści:

§1
Zamawiający zleca, a Dostawca przyjmuje do wykonania dostarczanie do siedziby
Zamawiającego w Zielonej Górze, przy ul. Bohaterów Westerplatte 31 materiałów
eksploatacyjnych oraz urządzeń peryferii komputerowych zgodnie ze specyfikacją –
formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, przez czas
trwania

niniejszej

umowy,

na

podstawie

jednostkowych

zamówień

cząstkowych

składanych przez Zamawiającego stosownie do jego potrzeb.
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§2
1. Każdorazowo

zamówienie

cząstkowe

przez

Zamawiającego

dostawy

wyspecyfikowanych materiałów wymienionych w zał. 1 następować będzie w formie
pisemnej lub pocztą elektroniczną na adres ………………………, stosownie do potrzeb
Zamawiającego. Wykonawca potwierdzi w dniu otrzymania zamówienia lub najpóźniej
w dniu następnym przyjęcie zamówienia do realizacji. W przypadku braku informacji
w przewidzianym w zdaniu poprzedzającym terminie, uznaje się, że Wykonawca
przyjął zamówienie do realizacji.
2. Wykonawca

zobowiązuje

się

do

wykonania

dostaw

określonych

w

ust.

1

każdorazowo w terminie 7. dni roboczych od potwierdzenia przyjęcia zamówienia za
pokwitowaniem. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary
umownej w wysokości 0,5 % wartości zamówienia cząstkowego, jednak nie mniej niż
10 zł (słownie: dziesięć złotych), za każdy dzień zwłoki w realizacji zamówienia
cząstkowego.
§3
1. Za dostarczenie materiałów i/lub urządzeń Wykonawca otrzyma każdorazowo po
wykonaniu dostawy wynagrodzenie zgodnie z formularzem cenowym (zał. nr 1),
stosownie do ilości i rodzaju objętych zamówieniem cząstkowym i dostarczonych
materiałów lub urządzeń. Wynagrodzenie wskazane w załączniku nr 1 obejmuje
również koszt dostawy. W przypadku dostawy materiałów wraz z dostarczeniem ich
do siedziby Zamawiającego nie ujętych w formularzu cenowym, Zamawiający zapłaci
Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie z aktualnym cennikiem Wykonawcy, przy czym
Wykonawca udzieli Zamawiającemu upustu w wysokości ….. % w stosunku do cen
wynikających z ww. cennika.
2. Łączne maksymalne wynagrodzenie za dostarczenie materiałów objętych niniejszą
umową nie może przekroczyć kwoty netto ………………. zł plus należny podatek VAT
23% tj. …………….. zł co stanowi kwotę brutto …………………… zł.
3. Strony zgodnie postanawiają, że Zamawiający będzie składał zamówienia cząstkowe
stosownie do swoich potrzeb i że nie ma obowiązku składania tychże zamówień. Nie
wyczerpanie kwoty, o której mowa w § 3 ust. 2, nie stanowi podstawy jakichkolwiek
roszczeń

Wykonawcy

wobec

Zamawiającego,

w

szczególności

roszczeń

odszkodowawczych.
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§4
1. Podstawę

do

Wykonawcę

wypłaty
na

wynagrodzenia

podstawie

stanowi

pisemnego

faktura

stwierdzenia

VAT

przez

wystawiona

przez

Zamawiającego,

że

przedmiot zamówienia cząstkowego został wykonany bez zastrzeżeń i zgodnie
z umową.
2. Zapłata wynagrodzenia za dostawę cząstkową nastąpi w terminie do 14 dni od dnia
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek
bankowy Wykonawcy nr : ………………………………………………………………….………………………. .
§5
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczone materiały
i urządzenia na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, oświadczając, że materiały i
urządzenia
i

będą

dostarczone

zdatne

do

na

użytku

podstawie

niniejszej

wynikającego

z

ich

umowy

będą

dobrej

przeznaczenia

jakości

(oświadczenie

gwarancyjne).
2. W ramach gwarancji Wykonawca jest obowiązany - według wyboru Zamawiającego do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, bądź do
zwrotu zapłaconego wynagrodzenia, o ile wady ujawnią się w okresie gwarancyjnym –
2 lata od daty odbioru.
3. Obowiązki gwarancyjne, o których mowa w ust. 2, Wykonawca wykona w terminie 14
dni od dnia złożenia przez Zamawiającego oświadczenia (pisemnie lub mailem) o
dokonanym wyborze uprawnień gwarancyjnych.
4. Wykonawca

zobowiązuje

się

do

zapłaty

Zamawiającemu

kary

umownej

w wysokości 0,5 % wartości materiałów lub urządzeń, w których wystąpiła wada,
jednak nie mniej niż 10 zł (słownie: dziesięć złotych) za każdy dzień zwłoki
w realizacji obowiązków gwarancyjnych, o których mowa w ust. 2, z wyłączeniem
opóźnienia w wykonaniu obowiązku zwrotu zapłaconego wynagrodzenia. W przypadku
opóźnienia w wykonaniu obowiązku zwrotu zapłaconego wynagrodzenia Wykonawca
Zapłaci Zamawiającemu odsetki ustawowe za opóźnienie.
5. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego
wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
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§6
1. Strony zawierają Umowę na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia
31.05.2021 r. lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 3 ust. 2 w zależności od
tego, która okoliczność nastąpi wcześniej.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod
rygorem nieważności w formie aneksów.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy.
4. Umowę

sporządzono

w

2-ch

jednobrzmiących

egzemplarzach,

1

egz.

dla

Zamawiającego, 1 egz. dla Dostawcy.

ZAMAWIAJĄCY :

DOSTAWCA:
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