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Załącznik nr 3 do Ogłoszenia  

 

[wzór umowy w sprawie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro] 

 

 

 

 

UMOWA  

na zakup projektorów wraz z montażem  

na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości w Legnicy 

 

 

Zawarta w dniu …….. 2014r. w Legnicy pomiędzy: 

 

 

Agencją Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S. A. z/s w Legnicy, przy ul. Macieja Rataja 26, 

59-220 Legnica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS:0000073983, posiadającą numer identyfikacji podatkowej 691-020-24-65, 

REGON: 390029346 

reprezentowaną przez: 

Prezesa Zarządu Spółki – Jarosława Rabczenko 
zwanym w treści umowy „ODBIORCĄ” 
 
a 
_________________________________________________________________________________ 

reprezentowaną przez: 

________________________ 

zwanym w treści umowy „DOSTAWCĄ”,  

 
o następującej treści: 
 
 
 

§ 1.  

1. Przedmiotowa umowa (dalej: Umowa) została zawarta w związku z realizacją przez Agencję 

Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. projektu pn.: „Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości  

w Legnicy”, finansowanego ze środków funduszu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. 

2. Umowa jest wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

dostawy w trybie ogłoszenia o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro  na 

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2013r. Dz. U., poz. 

907 z późn. zm.) zgodnie z art. 4 pkt 8) ww. ustawy do niniejszego zamówienia nie stosuje się 

przepisów ustawy, ponieważ wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro.  (znak sprawy: 2/IP/2014/D).  
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§ 2. 

1. Przedmiotem umowy jest zakup 2 projektorów (Typ A) ze stopką instalacyjną i montażem, zakup 1 

projektora (Typ B) ze stopką instalacyjną i montażem, zakup 2 ekranów rozwijanych z montażem w 

istniejącym suficie dla projektorów typu A, zakup 1 ekranu rozwijanego z montażem w istniejącym 

dla projektora typu B na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości w Legnicy, których parametry 

określono w załączniku nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu.  

2. DOSTAWCA przyjmuje do realizacji zlecenie ODBIORCY na wykonanie i dostawę mebli 

określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu umowy. 

§ 3. 

1. Wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, nastąpi  

w terminie do 2 tygodni od dnia podpisania umowy. 

2. DOSTAWCA jest zobowiązany na własny koszt i ryzyko dostarczyć i zamontować sprzęt będący 

przedmiotem umowy w budynkach Inkubatora Przedsiębiorczości w Legnicy.  

§ 4. 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy DOSTAWCA otrzyma wynagrodzenie w łącznej kwocie brutto 

_________zł (słownie: _________złotych), wynikające z załącznika nr 1 do umowy. 

2. Wynagrodzenie będzie płatne po każdej dostawie, montażu i protokolarnym odbiorze przedmiotu 

zamówienia, na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej ODBIORCY faktury VAT. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 2 niniejszego paragrafu obejmuje całość kosztów związanych  

z realizacją przedmiotu umowy i nie podlega zmianie w trakcie jej wykonania. Strony dopuszczają 

zmianę wynagrodzenia w przypadku zmiany w ilości sztuk przedmiotu zamówienia.  

4. DOSTAWCY poza kwotą wynagrodzenia określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu nie przysługuje 

żadne roszczenia majątkowe wobec ODBIORCY z tytułu wykonania przedmiotu umowy. 

5. Należności określone w fakturze VAT płatne będą przez ODBIORCĘ przelewem na rachunek 

bankowy ODBIORCY wskazany na fakturze, w terminie 21 dni od daty doręczenia. O zmianie 

rachunku bankowego DOSTAWCA Wykonawca na piśmie powiadomi ODBIORCĘ. 

§ 5. 

1. DOSTAWCA udziela 24 (dwudziestocztero) miesięcznej gwarancji jakości na dostarczony 

przedmiot zamówienia, wymienione w załączniku nr 1 do umowy. Bieg terminu gwarancji 

rozpoczyna się w dniu następnym po protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy.  

2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady ODBIORCA ma prawo: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia – do odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu 

usunięcia wad, wyznaczając termin na ich usunięcie. W przypadku, gdy DOSTAWCA uchyla 

się od ich usunięcia, ODBIORCA może zlecić usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i 

ryzyko DOSTAWCY. 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia : 

a) gdy wady umożliwiają prawidłowe użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie  

z przeznaczeniem – ODBIORCA może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie 

DOSTAWCY,  
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b) gdy wady uniemożliwiają prawidłowe użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie  

z przeznaczeniem – ODBIORCA może odstąpić od umowy lub żądać wykonania 

przedmiotu odbioru po raz drugi. 

3. Jeżeli w ramach gwarancji jakości DOSTAWCA usunął wadę istotną, termin gwarancji biegnie na 

nowo od chwili usunięcia wady. W pozostałych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu  

o czas, w którym wada była usuwana. 

4. Zarzut z tytułu gwarancji jakości ODBIORCA może podnieść po upływie terminów określonych  

w niniejszym paragrafie, jeżeli przed ich upływem zawiadomił DOSTAWCĘ o wadzie.  

§ 6. 

1. Za nieterminowe wykonanie umowy ODBIORCA może naliczyć kary umowne w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia. 

2. ODBIORCA może naliczyć kary umowne w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego  

w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji. 

3. ODBIORCA potrąci naliczone kary umowne w pierwszej kolejności z wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. ODBIORCA zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

§ 7. 

1. W przypadku wskazania w ofercie części przedmiotu zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom, DOSTAWCA jest zobowiązany przedłożyć ODBIORCY egzemplarz 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia 

jej zawarcia. 

2. DOSTAWCA ponosi pełną odpowiedzialność wobec ODBIORCY za części przedmiotu zamówienia, 

które wykonuje przy pomocy podwykonawców, odpowiadając za ich działania i zaniechania jak za 

własne. 

3. DOSTAWCA jest zobowiązany do przedłożenia wraz z protokołem odbioru końcowego dowodu 

zapłaty (przelewu), oświadczeń podwykonawców oraz oświadczenia DOSTAWCA o uregulowaniu 

wszystkich należności na rzecz podwykonawców. Rozliczenie końcowe DOSTAWCY  

z podwykonawcami musi nastąpić przed rozliczeniem końcowym z ODBIORCĄ, co zostanie 

potwierdzone ODBIORCY oświadczeniami podwykonawców o zapłacie. Do czasu przedstawienia 

takich oświadczeń nie rozpoczyna się bieg terminu do zapłaty wynagrodzenia DOSTAWCY. 

4. W przypadku uchylenia się przez DOSTAWCĘ od obowiązku zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy zastosowanie mają odpowiednio przepisy art. 143c ust.1 u.p.z.p. 

§ 8. 

1. Oświadczenia i zawiadomienia kierowane do drugiej Strony w związku z Umową lub jej 

wykonywaniem, zostaną dokonane na piśmie i wysłane drugiej stronie listem poleconym lub pocztą 

kurierską za potwierdzeniem odbioru, na niżej wskazane adresy: 

1)  po stronie ODBIORCY: ________________ 

2)  po stronie DOSTAWCY: _________ przy ul._________________________________. 

2. W trakcie realizacji Umowy Strony dopuszczają możliwość komunikacji i przesyłania pism  

o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu przy użyciu poczty elektronicznej na następujące 

adresy: 
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1)  po stronie ODBIORCY: e-mail: _______________@___________________,  

2)  po stronie DOSTAWCY: e-mail: __________________@___________________,  

Fakt otrzymania dokumentów drogą elektroniczną każda ze Stron Umowy niezwłocznie potwierdza 

na żądanie drugiej Strony. 

3. O każdej zmianie adresu należy niezwłocznie poinformować drugą Stronę Umowy. W razie 

niedochowania obowiązku informacji o zmianie adresu, wszelka korespondencja związana  

z realizacją Umowy, przesłana na adres podany w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu, zostanie 

uznana za doręczoną w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.  

§ 9. 

1. ODBIORCY przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli DOSTAWCA realizuje przedmiot 

umowy w sposób niezgodny z warunkami umowy, w szczególności z zakresem i sposobem 

wykonania przedmiotu umowy. 

2. Zawiadomienie o odstąpieniu od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W razie odstąpienia od umowy ODBIORCA jest zobowiązany do zapłaty za projektory i ekrany, 

dostarczone, zamontowane i protokolarnie odebrane bez zastrzeżeń według stanu na dzień 

odstąpienia, bez zwrotu za nakłady poniesione na przyszłe wykonanie przedmiotu umowy.  

4. Odstąpienie ma skutek od chwili złożenia oświadczenia drugiej stronie i tylko wobec czynności 

jeszcze niewykonanych. 

§ 10. 

1. ODBIORCA dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy  

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru DOSTAWCY - w sytuacji gdy 

zmiana w trakcie jej realizacji będzie dotyczyła: 

a) zmian w umowie o dofinansowanie mających wpływ na treść Umowy w zakresie 

umożliwiającym jej realizację, 

b) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego w takim zakresie, aby w 

razie wzrostu obciążeń podatkowych nie uległa wzrostowi kwota brutto wynagrodzenia, zaś w 

przypadku obniżenia należności podatkowych, aby kwota brutto została zmniejszona o nominalną 

równowartość pomniejszenia należności podatkowych DOSTAWCY, 

c) zmian w terminie realizacji zamówienia, poszczególnych dostaw lub terminu ostatecznego 

realizacji umowy, w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na 

prawidłową realizację Umowy i za pisemną zgodą ODBIORCY. 

2. Zmiany w postanowieniach Umowy, wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu, mogą być 

wprowadzone wyłącznie w formie aneksu do Umowy.  

§ 11. 

1. Wszystkie sprawy sporne, wynikające z realizacji umowy, dla których Strony nie znajdą 

polubownego rozwiązania będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby ODBIORCY. 

2. W wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez DOSTAWCĘ, ODBIORCY 

służy prawo do odstąpienia od umowy, co nie wyłącza prawa ODBIORCY do żądania kar 

umownych lub dochodzenia odszkodowania kary te przewyższającego. 

3. DOSTAWCA nie może bez uprzedniej pisemnej zgody ODBIORCY przenieść na rzecz osób 

trzecich wierzytelności należnych od ODBIORCY z tytułu realizacji przedmiotu umowy.  

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla DOSTAWCY 
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i dwa egzemplarze dla ODBIORCY.  

5. Częścią składową Umowy są: 

a) Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami 

b) Oferta Wykonawcy z dnia …………2014 r. 

 

 
 
 

Za ODBIORCĘ:  

 

 

 

 

data: ……………..2014 r. podpisy i pieczątki 

 

________________ 

 

_________________ 

 

 

 

Za DOSTAWCĘ: 

 

data: …………….2014 r.  podpis i pieczątki 

_________________ 

 


