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RPO.IV.KK.2621/165/2020
Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert
– Wzór umowy

Umowa nr……… /2020
Zawarta w dniu …………… 2020 r. w Lublinie pomiędzy:
Województwem Lubelskim
Ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin
NIP 712-290-45-45, zwanym dalej Nabywcą –
Lubelską Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
Ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin,
zwaną dalej Odbiorcą,
reprezentowaną Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
Magdalenę Filipek-Sobczak,
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
......................................................................................................................................................
zwaną dalej „Wykonawcą”
a dalej zwanymi Stronami Umowy
Niniejsza umowa została zawarta w trybie regulaminowym, dla zamówień, których wartość
nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 30 000 euro na potrzeby
Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, na podstawie art. 4 pkt 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843 z późn. zm.)
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostawy pieczęci stanowiących przedmiot
poszczególnych zamówień składanych przez Zamawiającego na warunkach i zasadach
określonych w niniejszej umowie oraz ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik do
niniejszej umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się, po każdorazowej realizacji zamówienia przez Wykonawcę,
zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ustalone na podstawie zakresu zamówienia oraz cen
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jednostkowych wynikających z treści oferty Wykonawcy stanowiącej Załącznik do
niniejszej umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści pieczęci stanowiących przedmiot
poszczególnych zamówień realizowanych na podstawie niniejszej umowy, przy
jednoczesnym zachowaniu pozostałych parametrów wynikających z oferty Wykonawcy
stanowiącej Załącznik do niniejszej umowy.
4. Strony ustalają, iż całkowita wartość zamówień realizowanych na podstawie niniejszej
umowy nie może przekroczyć kwoty ……………….
5. Ceny jednostkowe wynikające z oferty Wykonawcy stanowiącej Załącznik do niniejszej
umowy obejmują koszty produkcji, transportu, serwisu gwarancyjnego jak i wszelkie
pozostałe koszty uboczne wynikłe w toku realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
§2
1. Umowę zawarta zostaje na czas określony od dnia 4.01.2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
2. Wygaśnięcie niniejszej umowy następuje z upływem okresu ustalonego w ust. 1 lub
z chwilą osiągnięcia maksymalnej wartości zamówień, o której mowa w § 1 ust. 4
niniejszej umowy.
3. Podstawę rozliczeń pomiędzy stronami stanowić będą ceny jednostkowe określone w
ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik do niniejszej umowy.
4. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen jednostkowych, określonych w ofercie
Wykonawcy

stanowiącej

Załącznik

do

niniejszej

umowy,

przez

cały

okres

obowiązywania umowy.
5. Realizacja przedmiotu niniejszej umowy odbywać się będzie w sposób cząstkowy, po
każdorazowym wystosowaniu zamówienia przez Zamawiającego.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo dostarczyć przedmiot zamówienia, w terminie
3 dni od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego w formie elektronicznej na
adres: ………………………………
2. Wykonawca, po uprzednim prawidłowym zrealizowaniu zamówienia cząstkowego
złożonego przez Zamawiającego na zasadach ust. 1, zobowiązuje się każdorazowo
wystawić fakturę VAT, obejmującą elementy stanowiące przedmiot zrealizowanego
zamówienia, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia.

ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin
tel. 081 462 38 00
fax 081 462 38 40
e-mail: lawp@lubelskie.pl
www.lawp.lubelskie.pl

3. Zapłata nastąpi przelewem, w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo
wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze
VAT.
4. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Faktury VAT będą wystawiana na następujące dane:
NABYWCA:
Województwo Lubelskie
Ul. Artura Grottgera 4
20-029 Lublin
NIP: 712-290-45-45
ODBIORCA:
Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
Ul. Wojciechowska 9A
20-704 Lublin
6. Adresem

korespondencyjnym,

jest

adres

Lubelskiej

Agencji

Wspierania

Przedsiębiorczości w Lublinie, ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin.
§4
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność i ryzyko związane z transportem przedmiotu
zamówienia.
2. W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub jakościowych w dostarczonym
przedmiocie zamówienia Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie drogą
telefoniczną

na

nr

……………………

lub

drogą

elektroniczną

na

adres

…………………………, nie później niż w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia wady.
3. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia wolnego od wad,
niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o
stwierdzeniu wad przez Zamawiającego.
§5
1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów realizacji poszczególnych
zamówień, w terminach określonych w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiającemu
przysługuje prawo naliczenia kar umownych za zwłokę, w wysokości 2,5% wartości
brutto zamówienia cząstkowego, za każdy dzień zwłoki.
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2. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia wolnego od wad
w terminie określonym w § 4 ust. 3 niniejszej umowy, jak również w razie
niedotrzymania terminu naprawy gwarancyjnej określonego w § 6 ust. 4 niniejszej
umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych za zwłokę w
wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanego prawidłowo zamówienia cząstkowego
– za każdy dzień zwłoki.
3. W przypadku gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego
z niniejszej umowy przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający
może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych, na zasadach
ogólnych wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego.
§6
1. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na wszystkie elementy zamówień
dostarczane każdorazowo w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
2. Termin obowiązywania gwarancji rozpoczyna bieg każdorazowo od dnia dostarczenia
poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.
3. Serwis gwarancyjny obejmuje naprawę w przypadku uszkodzeń powstałych w wyniku
normalnej eksploatacji.
4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji naprawy gwarancyjnej każdorazowo w terminie
5 dni od dnia zgłoszenia takiej konieczności przez Zamawiającego poprzez naprawę
uszkodzonego elementu lub dostarczenie nowego elementu, wolnego od uszkodzeń.
5. W przypadku konieczności powtórnej naprawy gwarancyjnej elementu stanowiącego już
uprzednio przedmiot naprawy gwarancyjnej, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
nowy element, wolny od uszkodzeń.
6. Zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy gwarancyjnej dokonywane będą przez
Zamawiającego na zasadach tożsamych z określonymi dla zgłoszenia wad ilościowych
lub jakościowych przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami § 4 ust. 2 niniejszej
umowy.
§7
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej,
pod rygorem nieważności.
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§8
W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu
cywilnego.
§9
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego, w formie
pisemnej, o zmianie adresu swojej siedziby, adresu dla dokonywania doręczeń oraz danych
stosowanych do wystosowywania zawiadomień na podstawie niniejszej umowy. W razie
braku takiej informacji wszelkie pisma i przesyłki wysłane na adresy lub nr faksu
Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie będą uznawane za doręczone z chwilą ich
prawidłowego wystosowania.
§10
Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozwiązywania wszystkich ewentualnych
sporów mogących powstać w związku z realizacją niniejszej umowy. Przy braku możliwości
osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej wszelkie spory Strony poddadzą
rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§11
Zamawiający oświadcza, iż przedmiot niniejszej umowy będzie współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Pomoc
Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 20142020.
§12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
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