UN I A E U R O P E J S K A
FUNDUSZ AZYLU,
MIGRACJI I INTEGRACJI
BEZPIECZNA PRZYSTAŃ

UMOWA

zawarta w d n iu .............................. 2018 r. we Wrocławiu, pomiędzy:
Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu z siedzibą przy pl. Powstańców W arszawy 1,
50-153 W rocław, posiadającym NIP: 8961003245, REGON: 000514377, reprezentowanym przez:
Mirosława Ziajkę - Dyrektora Generalnego,
zwanym dalej Zamawiającym
a

NIP: ..................., REGON:

, reprezentowaną przez:

zwaną dalej Wykonawcą

§1
Przedmiotem umowy jest dostawa 7 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w ramach projektów pt.: „Poprawa standardu i zwiększenie
przepustowości obsługi cudzoziemców w DUW we W rocławiu” oraz „Integracja, adaptacja, akceptacja.
Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku”, finansowanych ze środków
Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 1 do
niniejszej umowy.
§2
1. Termin wykonania przedmiotu umowy, tj. jednorazowej
wielofunkcyjnych ustala się na 21 dni od dnia zawarcia umowy.

dostawy

7

sztuk

urządzeń

2. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony poprzez sporządzenie i podpisanie protokołu
odbioru.

§3
1.

Cena jednostkowa urządzenia wielofunkcyjnego będącego przedmiotem umowy wynosi:
- netto: ................zł
- brutto: ................zł.

2.

Tytułem realizacji niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie:
- netto: ................ zł (słownie:
złotych 00/100),

-Projekt nr 32/7-2017/OG-FAMI pn. „Poprawa standardu i zwiększenie przepustowości obsługi cudzoziemców
w DUW we Wrocławiu” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji;
-Projekt nr 9/8-2017/OG-FAMI pn. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich
zamieszkałych na Dolnym Śląsku” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji
i Integracji

- brutto: .............. zł (słownie: .............................................................................. złotych 00/100),
3. W ykonawca zobowiązany będzie do wystawienia faktury VAT na dostarczone urządzenia
wielofunkcyjne z wyszczególnieniem cen jednostkowych.
4.

Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 2,
podpisany bez zastrzeżeń przez przedstawicieli stron umowy, o których mowa w § 5.

5. Wartość przedmiotu umowy obejmuje całość kosztów związanych z realizacją umowy, w tym: koszt
sprzedaży, dostawy do siedziby Zamawiającego oraz serwisu gwarancyjnego.
6. W ynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, będzie płatne przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
§4
1. W ykonawca zapewnia Zamawiającemu gwarancję jakości na cały przedmiot niniejszej umowy.
2.

Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.

3. W ykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne dotyczące przedmiotu umowy.
4.

W okresie gwarancji W ykonawca zapewnia przyjmowanie i potwierdzanie zgłoszeń
Zamawiającego, dotyczących usterek i napraw w zakresie przedmiotu umowy: telefonicznie,
faksem lub pocztą email, w godz.: 8:00 - 16:00 w dni robocze.

5.

Zgłaszanie awarii sprzętu: e-mail: ................................... , tel............................ lub f a k s .....................

6. W ykonawca jest zobowiązany dokonać naprawy w siedzibie Zamawiającego
uszkodzony sprzęt oraz dostarczyć go po naprawie do siedziby Zamawiającego.

bądź odebrać

7. W ykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania
zgłoszenia. Jeżeli czas usunięcia awarii przekracza 3 dni, W ykonawca zobowiązany jest dostarczyć
do siedziby Zamawiającego sprzęt zastępczy o parametrach i funkcjonalności nie gorszej niż
sprzęt, który uległ awarii.
§5
1. Ze strony Zamawiaj ącego osobą odpowiedzialną za realizacj ę umowy będzie........................................
te l................................... , e-m ail:.............................................................
2. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację umowy b ę d z ie ............................................
te l................................. , e-mail: ...........................................................
§6
1.

Ustala się odpowiedzialność W ykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
poprzez zapłatę kar umownych.

2.

W ykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

a)

nieterminową dostawę przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia;

b)

niekompletną bądź niezgodną z ofertą dostawę w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień do dnia dostawy całości;

c)

odstąpienie od umowy W ykonawcy lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej
umowy;

d)

nieterminową realizację napraw gwarancyjnych, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia.
-
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3.

Kary umowne wskazane w ust. 2 będą naliczane niezależnie od siebie.

4.

Kary umowne mogą zostać potrącone z należności wynikającej z faktury wystawionej do zapłaty
przez Wykonawcę.

5. W przypadku nieterminowej płatności za wykonanie umowy, W ykonawca ma prawo żądać
od Zamawiającego zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia płatności.
6.

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania
przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§7

1. W ykonawca zobowiązuje się poddać kontroli, monitoringowi i audytowi w zakresie realizacji
dostawy, przeprowadzanych:
1) w przypadku kontroli i monitoringu - przez MSWiA (dotyczy monitoringu), COPE MSWiA,
2) w przypadku audytu - przez Organ Audytowy, którego funkcję pełni Szef Krajowej Administracji
Skarbowej lub inną upoważnioną instytucję krajową oraz unijną lub jednostkę upoważnioną do
działania w jego imieniu, w tym także Europejski Trybunał Obrachunkowy i OLAF.
2. Kontrole, monitoring i audyt przeprowadza się w siedzibie Wykonawcy lub w miejscu realizacji
dostawy, po uprzednim zawiadomieniu lub bez zawiadomienia Wykonawcy.
3. Kontrole, monitoring i audyty mogą być przeprowadzane przez cały okres realizacji Projektu nr 9/82017/OG-FAMI pt. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich
zamieszkałych na Dolnym Śląsku” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu,
Migracji i Integracji, tj. do kwietnia 2021 r., jak również w okresie 6 lat po jego zakończeniu.
4. Co do zasady, W ykonawca jest zawiadamiany o planowanej kontroli, monitoringu lub audycie
najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem ich przeprowadzenia.
5. Podczas kontroli, monitoringu i audytu Wykonawca udostępni wszelką dokumentację związana
z dostawą oraz niezbędną dokumentację powiązaną, a także zapewni obecność osób właściwych do
udzielania informacji i wyjaśnień na temat zagadnień związanych z dostawą. Stan faktyczny jest
oceniany na podstawie udostępnionych podczas wizyt kontrolnych, monitoringowych i audytowych
w siedzibie Wykonawcy lub w miejscu realizacji dostawy dokumentów, informacji i wyjaśnień
udzielonych podczas tych wizyt.
6. W ykonawca ma obowiązek gromadzić i przechowywać dokumentację związaną z dostawą
w sposób umożliwiający sprawne przeprowadzenie czynności monitoringowych, kontrolnych lub
audytowych.

§8
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. W prowadzenie zmian treści umowy wymaga sporządzenia, pod rygorem nieważności, pisemnego
aneksu.
5. Ewentualne sprawy sporne wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy, strony zobowiązują
się w pierwszej kolejności załatwić polubownie, a w przypadku niemożności polubownego
załatwienia, mogą poddać je rozstrzygnięciu Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

-
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6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

-
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