
Załącznik nr 4 – umowa (wzór) 

 

UMOWA - WZÓR 

Zapytanie ofertowe Nr 3/2020 

 

Zawarta w dniu  ........................ r. w Olsztynie pomiędzy: 

 

Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło 

w Olsztynie  z siedzibą przy ul. Żołnierskiej nr 27 w Olsztynie (10-560), zarejestrowanym w 

Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000014834,  

REGON: 510162819, NIP: 7391165481, reprezentowanym przez: 

Przewodnicząca Zarządu Koła - Stanisława Kurowska, 

Sekretarz Zarządu Koła – Irena Luśnia 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

* gdy Wykonawcą jest spółka prawa handlowego: 

..........................................................................., z siedzibą w ............................................... 

przy ulicy ............................................................, (kod pocztowy i nazwa miejscowości), 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr …………………, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy ......................................,  ……… Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: ............................, REGON: ........................................, 

reprezentowaną przez  ................................................., którego aktualny na dzień zawarcia 

umowy odpis stanowi załącznik nr 6 do umowy, zwaną dalej „Wykonawcą”, 

 

* gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: 

Panem/Panią ........................., zamieszkałym/ą w ..............………. (kod pocztowy), przy ulicy 

.........................., prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą .......................................,  

adres wykonywania działalności gospodarczej: …………………………….., na podstawie 

wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, PESEL: 

........................, NIP: ..........................., REGON: ………………….., którego aktualny na dzień 

zawarcia umowy odpis stanowi załącznik nr 6 do umowy, zwanym/ą dalej „Wykonawcą”,  

 

Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej w umowie także łącznie „Stronami” 

 

Zawarcie umowy następuje w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania w 

trybie zapytania ofertowego nr 3/2020 zakończonego wyborem oferty Wykonawcy  



§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest zakup, dostawa i montaż  fabrycznie nowego  urządzenia 

wielofunkcyjnego Ricoh MP C2011 SP (dalej „urządzenie”) – zgodnie z wymaganiami 

określonymi w zapytaniu ofertowym 3/2020.  

2. Na przedmiotowe urządzenie Wykonawca udziela 60 miesiące gwarancji.     

3. Wykonawca oświadcza, że urządzenie jest w chwili sprzedaży jego wyłączną własnością, 

jest wolne od obciążeń i praw osób trzecich oraz nie istnieją żadne przeszkody lub 

ograniczenia w prawie rozporządzania własnością urządzenia przez Wykonawcę. 

4. Wykonawca oświadcza, że urządzenie będzie pochodziło z legalnych kanałów dystrybucji 

oraz, że nie jest i nie był kiedykolwiek przedmiotem przestępstwa.  

5. Wykonawca oświadcza, że obowiązki, których wykonania podjął się na podstawie umowy, 

są mu znane oraz że nie wnosi do nich zastrzeżeń i na tej podstawie potwierdza swoją 

zdolność i gotowość do ich wykonywania zgodnie z postanowieniami umowy, 

wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym 3/2020, ofertą złożoną przez 

Wykonawcę i obowiązującym prawem. Wykonawca będzie realizował umowę  

z zachowaniem należytej staranności i efektywnie. 

§2 

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy do 28 grudnia 2020 r.  

2. Wykonawca dostarczy urządzenie do siedziby Zamawiającego, przy czym przed dostawą 

zawiadomi Zamawiającego o terminie planowanej dostawy najpóźniej na 2 dni robocze 

przed dniem dostawy i wdrożenia. 

3. Dostawa urządzenia i wydanie go Zamawiającemu  nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Korzyści i ciężary związane z urządzeniem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej 

utraty lub uszkodzenia przechodzą na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu 

zdawczo-odbiorczego.  

4. Protokół zdawczo-odbiorczy sporządza się w obecności przedstawicieli Stron.  

W przypadku niezgodności w dostawie urządzenia, Zamawiający odmawia podpisania 

protokołu zdawczo-odbiorczego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy dokonania odbioru przedmiotu umowy,  

w szczególności jeżeli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:  

1) przedmiot umowy nie posiada parametrów lub cech zgodnych ze złożoną ofertą 

Wykonawcy i wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym 3/2020 

2) urządzenie ma jawne wady fizyczne lub jest niekompletne,  

3) pomimo próby uruchomienia urządzenie nie działa lub działa nieprawidłowo,  

4) Zamawiający stwierdził inne wady przedmiotu umowy. 

6. Odbiór będzie uznany za dokonany przez Zamawiającego tylko wówczas, gdy protokół 

zdawczo-odbiorczy zostanie podpisany przez obie Strony bez uwag i zastrzeżeń ze strony 

Zamawiającego.  

7. Po dokonaniu odmowy odbioru przez Zamawiającego, Wykonawca w terminie określonym 

przez Zamawiającego przedstawi Zamawiającemu do ponownego odbioru przedmiot 

umowy z usuniętymi nieprawidłowościami. Okres usuwania nieprawidłowości wlicza się do 

terminu realizacji Przedmiotu umowy, określonego w ust. 1, powyżej. Przedmiot umowy 



zostanie poddany ponownemu badaniu przez Zamawiającego zgodnie z procedurą opisaną 

w ust. 4-6 powyżej. 

8. Jeżeli Zamawiający ponownie odmówi odbioru przedmiotu umowy, ze względu  

na okoliczności wskazane w ust. 4-5 powyżej, Zamawiający będzie miał prawo  

do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym. 

9. Własność odebranego przez Zamawiającego urządzenia przechodzi na Zamawiającego  

z chwilą podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego. 

10. Wykonawca zobowiązuje się przy dostawie przedmiotowego urządzenia do 

zaprezentowania jego zgodności z opisem przedmiotu zamówienia, w obecności osoby 

upoważnionej przez Zamawiającego.  

§ 3 

1. Za realizację całości przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci zgodnie ze złożoną przez 

Wykonawcę ofertą kwotę................................................ PLN brutto (słownie złotych: 

...................................................................................................................................... ......).  

      Powyższa kwota zawiera podatek VAT. 

2. Płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze 

Wykonawcy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty doręczenia przez Wykonawcę 

prawidłowo wystawionej faktury VAT zawierającej aktualny numer rachunku bankowego 

Wykonawcy. 

3. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 4 

1. Urządzenie, które Wykonawca sprzedaje Zamawiającemu na podstawie umowy, objęte jest 

rękojmią z tytułu sprzedaży i gwarancją jakości producenta. 

2. Okres gwarancji do którego zobowiązuje się Wykonawca, wynosi 60 miesięcy. 

3. Umowę poczytuje się za dokument gwarancyjny, o którym mowa w art. 577 Kodeksu 

cywilnego.  

4. W zakresie nieuregulowanym w umowie do rękojmi, w tym do płynących z niej uprawnień 

Zamawiającego, stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. Zamawiający 

może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających  

z gwarancji jakości. 

5. Okres gwarancji biegnie od daty podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego 

i wydania urządzenia Zamawiającemu. Wykonawca będzie ściśle przestrzegać zaleceń 

producenta urządzenia i będzie dokonywać napraw gwarancyjnych na warunkach 

określonych w gwarancji jakości udzielonej przez producenta, lub będzie współpracował 

w tym zakresie z producentem lub jego autoryzowanym przedstawicielem. Ryzyko utraty 

gwarancji jakości udzielonej przez producenta urządzenia wskutek napraw 

przeprowadzonych przez Wykonawcę niezgodnie z zaleceniami producenta ponosi 

Wykonawca.  



§ 6 

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczania 

Wykonawcy dodatkowego terminu, w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy  

w dostarczeniu Przedmiotu umowy przekroczy 2 dni. Zamawiający może wykonać prawo 

odstąpienia w ciągu 10 dni następujących po upływie powyższego 2-dniowego terminu, 

zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie. 

§7 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu 

cywilnego oraz postanowienia zapytania ofertowego, oferty i opisu przedmiotu 

zamówienia. 

2. niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla 

siedziby Odbiorcy. 

 

Wykonawca: Zamawiający: 

 

 

 

 

.................................                                                          ....................................... 


