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Załącznik nr 3 

UMOWA  

nr OR. 032.………2019 

 

W dniu …………..2019 r. w Pleszewie pomiędzy: Powiatem Pleszewskim, zwanym w dalszej treści umowy 

„ZAMAWIAJĄCYM”, w imieniu którego działa : 

Starostwo Powiatowe w Pleszewie, 63 – 300 Pleszew, ul. Poznańska 79, reprezentowane przez: 

1. Macieja Wasielewskiego– Starostę Pleszewskiego; 

przy kontrasygnacie Mariusza Gramali – Skarbnika Powiatu Pleszewskiego, 

a Firmą: ……………………………………………………………………………………………………. 

z siedzibą w: …………………………………………………………………………………………….. 

zwaną w dalszej treści umowy „WYKONAWCĄ”, w imieniu której działają: 

1………………………………………–………………………………….; 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1  

1. Przedmiotem umowy jest Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu do zarządzania obsługą     

    klientów w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Pleszewie. 

2. Szczegółowy przedmiot umowy stanowi załącznik nr 1 do umowy  - Oferta wykonawcy.  

3. Wykonawca dostarczy urządzenia do miejsca wskazanego przez zamawiającego oraz zainstaluje  

i uruchomi system zarządzający ruchem klientów zlokalizowany w Wydziale Komunikacji w Starostwie 

Powiatowym w Pleszewie, ul. Poznańska 79, 63 – 300 Pleszew. 

4. Wykonawca powiadomi osobę wskazaną przez zamawiającego do kontaktów z wykonawcą o dacie 

dostawy i rozpoczęcia instalacji, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. 

5. Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

zamawiającego i wykonawcy. 

6. W ramach realizacji umowy wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia 11 pracowników Wydziału 

Komunikacji oraz 2 administratorów w zakresie obsługi systemu, w terminie 3 dniowym od zakończenia 

instalacji systemu. 

§ 2  

1. Przedstawicielami Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszej umowy są:   

1). ……………………………………………………….. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie prac jest:  

1). ………………………………………………………… 

3. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu wymaga pisemnego powiadomienia stron 

umowy. Powyższa zmiana nie wymaga aneksu do umowy. 
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§ 3   

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługi określone w § 1 ust.1 za cenę określoną w złożonej ofercie  

z dnia ………………. 2019r 

2. Cena za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:  

……………………………………………….. zł brutto.  

SŁOWNIE: ………………………………………………………………………………………………………………………………złotych brutto. 

W tym podatek VAT (……. %): ……………………………………………….zł 

SŁOWNIE: …………………………………………………………………………………………………………………………………………złotych 

3. Podana wartość wynagrodzenia zawiera w sobie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu  

umowy. 

4. Kwota podana w ust. 2 niniejszego paragrafu nie może ulec zwiększeniu.  

5. Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy będzie płatne na rachunek wykonawcy na podstawie faktury 

VAT wystawionej przez wykonawcę i doręczonej zamawiającemu, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia 

wystawienia faktury VAT. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania FV na adres poczty elektronicznej: 

naczelnikor@powiatpleszewski.pl  

7. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia na rachunku bankowym zamawiającego.  

8. Zapłata będzie płatna przelewem na konto wykonawcy podane na fakturze VAT. 

9. W przypadku opóźnienia płatności wykonawcy przysługują odsetki ustawowe. 

10. Zamawiający upoważnia wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu.  

11. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody zamawiającego przelać wierzytelności na rzecz osób trzecich, 

ani dokonać innych cesji związanych z realizacją niniejszej umowy.  

 

§ 4   

1. Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy w wymiarze 

………………..miesięcy. 

2. Okres gwarancji obowiązuje i liczony jest począwszy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego 

robót bez zastrzeżeń. 

3. Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji do usunięcia wad sprzętu lub oprogramowania  

w następujących terminach:  

a). czas reakcji serwisu:  maksymalnie 12 godzin od momentu skutecznego zgłoszenia awarii lub usterki 

(zgłoszenie telefoniczne lub pocztą elektroniczną); 

b). czas usunięcia usterki lub awarii maksymalnie 3 dni robocze od momentu skutecznego zgłoszenia awarii 

lub usterki (zgłoszenie telefoniczne lub pocztą elektroniczną). 

4. Wszystkie elementy wchodzące w zakres umowy, objęte są gwarancją zgodnie z ust. 1 niniejszego 

paragrafu licząc od daty wymiany. 
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§ 5  

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:  

1). za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy - 0,3 % wartości umowy brutto, określonej  

w § 3 ust. 2; 

2). za każdy dzień opóźnienia w naprawie usterek lub awarii - 0,3 % wartości umowy brutto, określonej w § 3 

ust. 2. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z należnego wykonawcy wynagrodzenia 

(faktury) na co Wykonawca wyraża zgodę. 

3. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną z tytułu nieuzasadnionego zerwania umowy w wysokości 

10% wartości umowy określonej w § 3 ust. 2.  

4. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy będącej rozwiązaniem 

wskutek okoliczności leżących po stronie wykonawcy w wysokości 10 % wartości umowy, określonej  

w § 3 ust. 2. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego 

wysokości, określone w § 5. 

§ 6  

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, 

kodeksu postępowania cywilnego oraz inne przepisy mające związek z przedmiotem umowy. 

§ 7   

Sądem właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny 

właściwy dla siedziby zamawiającego.  

§ 8   

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 9  

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden dla 

Zamawiającego. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 


