
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

Umowa Nr………………………………………………. 

 

zawarta w Zochcinku w dniu …...................2019 r. pomiędzy 

Powiatem Opatowskim ul. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów, NIP 863-168-47-10 

zwanym Nabywcą 

działającym na rzecz odbiorcy/płatnika 

Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku, Zochcinek 42, 27-500 Opatów  REGON 000302528 

reprezentowanym przez p.o. dyrektora Jarosława Basaka upoważnionego na podstawie uchwały 
48.24.2016 Zarządu Powiatu w Opatowie 

 zwany dalej Zamawiającym,  

a  

.........................................................................    NIP: ..................................................... 

reprezentowaną przez : 

......................................  -  ..............................  zwany dalej Wykonawcą. 

 

Niniejsza umowa została zawarta bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie                 
art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018, poz. 1986 z póź. zm.),  

§1. 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach kuchni  znajdujących się                 

w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku, Zochcinek 42, 27-500 Opatów  zgodnie z ofertą Wykonawcy 
stanowiącą załącznik nr 2 do umowy oraz opisem przedmiotu zamówienia stan zał nr 3 

2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować  przedmiot zamówienia wraz z pełną dokumentacją (w tym 
gwarancją) własnym transportem i na własny koszt do siedziby Zamawiającego w terminie do 10 grudnia 
2019 roku. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania urządzeń z najwyższą starannością, zgodnie                                       
z zaleceniami Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami. 

4. Spełnienie przez Wykonawcę zobowiązań określonych w niniejszej umowie zostanie potwierdzone 
protokołem odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do umowy. 
 

§2. 
1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona     
       została na podstawie oferty Wykonawcy. 
2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się na kwotę brutto:...................................... zł., 

(słownie: ........................ ), w tym podatek VAT .................. w wysokości ....................... zł 
(słownie: ........................ ). 
 

3   Wynagrodzenie  określone w ust 2 ma charakter ryczałtowy i stanowi należność za wykonanie wszystkich    
      czynności koniecznych do realizacji umowy.



4 Należność uregulowana zostanie przelewem w terminie 14 dni od daty wpływu prawidłowo 
wystawionej faktury do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku wskazany na fakturze. 

Nabywca: 
Powiat Opatowski 
ul. H. Sienkiewicza 17 
27-500 Opatów 
NIP 863-168-47-10 

 
Odbiorca/Płatnik: 

Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku (lub DPS w Zochcinku) 
Zochcinek 42 
27-500 Opatów 

§3. 

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone urządzenia i ich instalację 36 miesięcy, od daty 
bezusterkowego odbioru końcowego. 

2. Wykonawca będzie miał obowiązek dokonywać bezpłatnych przeglądów instalacji raz na 6 miesięcy                    
w ciągu 1 roku. 

3. Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego usuwania wszelkich usterek wykonanej klimatyzacji                  
w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od momentu zgłoszenia usterki telefonicznie lub e-mailem.                  
W przypadku awarii części która będzie wymagała wymiany w terminie uzgodnionym przez strony. 

4. Naprawy będą wykonywane w miejscu instalowania urządzeń. 
5. W przypadku niemożności dokonania naprawy na miejscu i konieczności dostarczenia uszkodzonych 

urządzeń do punktu serwisowego oraz z punktu serwisowego do miejsca instalacji ponosi Wykonawca. 
6. Okres gwarancji będzie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy. 
7. Wszystkie prace, które mogą spowodować zakłócenia w normalnej pracy Zamawiającego, Wykonawca 

wykona po godzinie 18. 
8. Karty gwarancyjne i instrukcje obsługi w języku polskim zostaną przekazane z urządzeniami 

Zamawiającemu. 
9. Przy robotach montażowych należy zachować szczególne środki ostrożności zachowaniem przepisów 

BHP i p.poż. 
10. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia wyznaczonych przez Zamawiającemu pracowników                        

w zakresie obsługi klimatyzatorów. 
11. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu, pisemną instrukcję obsługi klimatyzatorów 

sporządzoną w języku polskim, najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu umowy. 
12. Wykonawca, oświadcza że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad 

fizycznych i prawnych, posiada nazwę producenta, nienaruszone cechy pierwotnego opakowania oraz 
spełnia wszelkie wymagania określone prawem polskim co do zastosowania tego typu wyrobów                          
i dopuszczenia ich do obrotu w Polsce oraz nie może nosić śladów wcześniejszego użytkowania. 

 
§4 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną: 
a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 2 ust. 2. za każdy dzień zwłoki po ustalonym terminie wykonania, 
b) z tytułu odstąpienia od przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego                                

w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust.. 2. 
c) za każdy dzień opóźnienia z tytułu usunięcia wad w tym wad instalacji 0,5% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 2 ust. 2 
d) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu czynności gwarancyjnych 0,5% wynagrodzenia brutto 

określonego § 2 ust. 2. 
2. Zamawiający zapłaci karę umowną Wykonawcy: 

a) z tytułu odstąpienia od przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego                            
w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2. 

3. Wysokość wszystkich kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto   
      określonego w § 2 ust. 2 
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia. 

Potrącenie nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego. W przypadku 
braku możliwości potrącenia - termin zapłaty z tytułu kar umownych ustala się na 14 dni od daty 
przekazania Wykonawcy noty księgowej. 

 



 

§ 5 
1. Ze strony Zamawiającego osobą do kontaktów oraz odpowiedzialną za realizację umowy będzie:

 Pan/Pani ………………………………………..tel: ...............................,mail:..............................................  
2. Ze strony Wykonawcy osobą do kontaktów oraz odpowiedzialną za realizację umowy będzie: 

 Pan/Pani ………………………………………..tel: ...............................,mail:..............................................  
3.  Zmiana któregokolwiek warunku umowy wymaga każdorazowo formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
 

§7 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§8. 
Strony zgodnie postanawiają, że wzajemne wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być 
przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich. 

§9 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
Integralną część umowy stanowią: 

1. Załącznik nr 1 - Oferta wykonawcy 
2. Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia 
3. Załącznik nr 3 - Protokół zdawczo - odbiorczy 

 
 
            WYKONAWCA                                                                                                ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


