Załącznik nr 3 do Zaproszenia
WZÓR
UMOWA Nr F. 022-…/2020
zawarta w dniu … października 2020 roku pomiędzy
Skarbem Państwa Sądem Rejonowym z siedzibą w Chełmie
adres: Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 16
22-100 Chełm
reprezentowanym przez:
1. P. Ewę Kuczyńską
2. P. Krystynę Wasiuk

- Dyrektora Sądu
- Głównego Księgowego

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”
a
…………………………..
………………………………..
NIP ……………. REGON: …………………..
reprezentowaną przez:
P. ………………………………………………………………..
zwanym w treści umowy „Dostawcą”,
o treści następującej:
§1
Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający powierza Dostawcy
jednorazowe dostarczenie 9 szt. urządzeń do oczyszczania powietrza zwalczające grzyby, alergeny,
wirusy, bakterie oraz zawieszone pyłki smogowe w cenie zgodnej ze złożoną ofertą stanowiącą
załącznik nr 1 do niniejszej umowy stanowiący jej integralną część.
§2
1.
2.

Dostawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia na własny koszt zamówionych przez
Zamawiającego oczyszczaczy powietrza do dnia ……………2020 roku.
Opis oczyszczaczy powietrza stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy stanowiący jej
integralną część.
§3

1.

Przyjęcie przedmiotu umowy następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego,
sporządzonego przez wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników i przy udziale
Dostawcy.
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W protokole zdawczo-odbiorczym komisja potwierdzi, że przedmiot umowy pod względem
ilościowym i jakościowym odpowiada wymaganiom Zamawiającego.
3. Protokół zdawczo-odbiorczy przedmiotu umowy stanowi podstawę do wystawienia przez
Dostawcę faktury VAT, jeżeli nie będzie zawierał jakichkolwiek zastrzeżeń lub uwag.
4. Dostarczony przedmiot umowy zostanie potwierdzony:
 Ze strony Zamawiającego: Pan Dariusz Nadworski tel. 82 565-44-59
2.



Ze strony Dostawcy:

Pan …………… tel. …………………
§4

1. Całkowitą cenę dostawy określa się na kwotę
 netto: ……………… zł (słownie złotych: ………………………………………/100)
 brutto: ……………. zł (słownie złotych: ………………………………………../100)
 podatek VAT 23%: …………. zł (słownie złotych: ………………………………/100)
2. Należność za dostawę zostanie uregulowana na podstawie oryginału faktury Dostawcy, w
formie przelewu z rachunku Zamawiającego na rachunek Dostawcy wskazany w fakturze, w
terminie 21 dni od dnia wystawienia. Termin uważa się za dochowany, jeżeli obciążenie
rachunku Zamawiającego nastąpi do ostatniego dnia terminu płatności.
3. Zamawiający akceptuje wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF:
faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.106, ze zm.) w zw. Z ustawą z
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z
2018 r., poz. 2191).
4. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej płatności, tzw. Split payment. Podzieloną płatność, tzw. Split payment
stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem
polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm
podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia
pozostające poza zakresem VAT (art. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia
zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem. Wykonawca
oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie
podzielonej płatności.
§5
Faktura zostanie wystawiona przez Dostawcę po dostawie towaru i po pozytywnym odebraniu
z terminem płatności 21 dni od dnia wystawienia.
§6
1. Dostawca udziela gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy, liczony od dnia odbioru,
potwierdzony protokołem odbioru podpisanym bez zastrzeżeń na okres …. miesięcy.
W przypadku istnienia wad w przedmiocie odbioru Dostawca wymieni wadliwy przedmiot
umowy na towar wolny od wad.
2. Jeżeli w okresie gwarancji i rękojmi zostaną stwierdzone wady, które kwalifikują się do
wymiany towaru wolnego od wad, Zamawiający wyznaczy Dostawcy termin wymiany, nie
dłuższy niż 7 dni. W przypadku nie dotrzymania wyznaczonego terminu Zamawiającemu
przysługuje prawo naliczania kar umownych zgodnie z § 7 ust. 1 lit b) umowy;
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§7
1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w terminach wskazanych w § 2 – w wysokości
0,5% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 5%
wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy;
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/ rękojmi w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4, za każdy dzień zwłoki,
liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
§8
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w
postaci aneksu.
§9
W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 10
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez
sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
§12
Umowa niniejsza została zawarta na czas określony od dnia ……………. 2020 r. do
……………2020 r.

Dostawca:

Zamawiający:

Opracowała: Dariusz Nadworski
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PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY

W dniu ……………. 2020r. dokonano odbioru ilościowego i jakościowego przedmiotu Umowy o
którym mowa w § 1 umowy Nr …….. z dnia ……………..r.

Przedmiot Umowy jest zgodny z treścią ww. Umowy, przeszedł/nie przeszedł odbiór ilościowojakościowy bez zastrzeżeń.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Przedmiot Umowy w zakresie objętym odbiorem ilościowym został/nie został wykonany w
terminie.

Dostawca:

Zamawiający:
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