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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/02/RPOWZ 1.1 /2021 na „USŁUGĘ
NAJMU ZESPOŁU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z DOSTAWĄ”
UMOWA nr…….. NA
USŁUGĘ NAJMU ZESPOŁU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z DOSTAWĄ
zawarta w dniu______________
pomiędzy:
FIRMĄ

"DRUT-PLAST CABLES" Sp. z o.o.
ul. GEN TADEUSZA KUTRZEBY, nr 16 G, lok. 137,
61-719, POZNAŃ,
POLSKA
REGON: 300325900,
NIP: 7811787233
KRS: 0000260377
zwaną dalej NAJEMCĄ
reprezentowaną przez
……………………………….
a
____________________________
_________ zwanym dalej Wynajmującym
reprezentowaną przez:
………………………………………
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego udzielenia
Wykonawcy

zamówienia

w

trybie

postępowania

ofertowego

zgodnie

z

zasadą

konkurencyjności, zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Zasad
w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych przez przedsiębiorstwa

niezobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

§1
1. Przedmiotem Umowy jest oddanie Najemcy do używania ZESPOŁU
KOMPUTEROWEGO nr 1. zgodnie z wymogami zawartymi w załączniku nr 4 do
Zapytania ofertowego nr 1/02/RPOWZ 1.1 /2021
2. CENA ZESPOŁU KOMPUTEROWEGO …............... netto PLN, (słownie złotych:
............................................ netto).
3. Przedmiot najmu stanowi własność Wynajmującego.
4. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania przez obie strony do dnia
.................... z możliwością jej przedłużenia za zgodą Wynajmującego wyrażoną na
piśmie.
§2
1. Wynajmujący oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji
przedmiotu umowy.
2. Wynajmujący zobowiązany jest do dostawy w terminie ustalonym z najemcą, nie
późniejszym jednak niż do dnia …………r.
3. Wynajmujący zapewnia, że sprzęt wynajęty Najemcy jest kompletny i w pełni sprawny i
zostanie dostarczony i przekazany Najemcy na podstawie protokołu przekazania,
zgodnie z ofertą złożoną przez WYNAJMUJĄCEGO
4. Dostawa zostanie wykonana do miejsca prowadzenia działalności przez Najemcę:
KRAJ: POLSKA
Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE
Powiat: WAŁECKI
Gmina MIROSŁAWIEC;
Miejscowość: Mirosławiec
kod pocztowy 78-650
Ulica: Parkowa / 23
5. Koszty dostawy i odbioru przedmiotu najmu obciążają Wynajmującego.

§3
1. Wartość miesięcznych należności netto na rzecz Wynajmującego z tytułu niniejszej
umowy najmu zostanie obliczona następująco:
(Cena przedmiotu najmu netto ujęta w § 1 pkt 2. X 30%) / 12 = Wartość miesięcznej
należności netto.
3. Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek od towarów i usług w ustawowej
wysokości, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
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4. Wynagrodzenie zostanie zapłacone na podstawie prawidłowo wystawionej przez
WYNAJMUJĄCEGO faktury VAT.
5. Termin zapłaty wynagrodzenia wynosi do 30 dni od dnia otrzymania przez NAJEMCĘ
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
6. Wynajmujący zobowiązuje się do wystawiania faktury z tytułu najmu do każdego 20 dnia
miesiąca okresu używania przez Najemcę przedmiotu najmu.
7. W przypadku, gdy okres użytkowania przedmiotu najmu jest krótszy niż miesiąc,
wynagrodzenie na rzecz Wynajmującego zostanie obliczone w następujący sposób:
Wartość wynagrodzenia miesięcznego obliczona zgodnie z
metodologią wskazaną w § 3 pkt. 1. dzielona przez liczbę dni w danym
miesiącu i pomnożona przez liczbę dni, w których przedmiot najmu
znajdował się w używaniu przez Najemcę.
8. Okres używania przedmiotu najmu przez Najemcę liczona jest od dnia następnego po
podpisaniu protokołu przekazania przedmiotu najmu Najemcy do dnia poprzedzającego
zwrot przedmiotu najmu Wynajmującemu na podstawie protokołu przekazania.
9. Wynagrodzenie nie przysługuje Wynajmującemu za okres liczony w dniach, w którym
usterki przedmiotu najmu uniemożliwiają jego prawidłową eksploatację przez Najemcę.
Okres ten liczony jest od dnia następnego od dnia zgłoszenia usterki Wynajmującemu
na piśmie lub na następujący adres e-mail Wynajmującego …………….. do dnia
następującego po dniu usunięcia usterki lub dostarczenia sprzętu wolnego od wad.

§4
1. Najemca może żądać od Wynajmującego kar umownych za opóźnienie w dostawie
przedmiotu umowy najmu zgodnego z ofertą Wynajmującego, w wysokości 1% ceny
przedmiotu najmu netto, ujętej w § 1 pkt 2 za każdy dzień opóźnienia.
2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych.
§5
1. Najemcy oprócz przypadków określonych w przepisach kodeksu cywilnego przysługuje
prawo odstąpienia od umowy także w przypadku opóźnienia w dostawie przedmiotu
umowy dłuższym niż 30 dni.
2. Wynajmującemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy w przypadku braku
terminowej płatności przez Najemcę z tytułu najmu za dwa kolejno następujące po sobie
miesiące.
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3. Najemca ma prawo rozwiązania niniejszej umowy z 3 miesięcznym terminem
wypowiedzenia, liczonym z początkiem kolejnego miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiło wypowiedzenie niniejszej umowy przez Najemcę.
4. Z chwilą rozwiązania umowy Najemca zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu umowy
w stanie niepogorszonym poza stopień wynikający z normalnego zużycia najmowanego
sprzętu. Zwrot sprzętu następuje bez odrębnego wezwania pod rygorem dochodzenia
przez Wynajmującego od Najemcy zapłaty pełnej kwoty ceny przedmiotu najmu
określonej w § 1 pkt 2.
§6
1. Wynajmujący gwarantuje, że przedmiot umowy najmu będzie działał bez awarii i usterek
w okresie trwania umowy najmu, a jeżeli usterki się ujawnią - zostaną one usunięte na
koszt Wynajmującego lub w przypadku braku możliwości usunięcia usterek w miejsce
wadliwie działającego przedmiotu najmu Wynajmujący dostarczy przedmiot najmu
sprawny i wolny od wad o parametrach nie gorszych od opisanego w ofercie
Wynajmującego.
§7
Zmiany niniejszej umowy mogą zostać dokonane w następujących przypadkach:
1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
a) w przypadku niezawinionych przez Wynajmującego opóźnień,
b) w przypadku siły wyższej,
c) w przypadku uzasadnionych przyczyn leżących po stronie Najemcy, w szczególności
za dopuszczalne uważane jest wydłużenie okresu najmu zgodnie z potrzebami
Najemcy.
d) w przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia.
2. Najemca dopuszcza możliwość zmiany lub modyfikacji przedmiotu umowy w przypadku
zaoferowania przez Wynajmującego dostawy przedmiotu zamówienia spełniającej co
najmniej jeden z poniższych warunków:
a) zwiększona zostanie funkcjonalność przedmiotu zamówienia,
b) obniżone zostaną koszty eksploatacji przedmiotu zamówienia,
c) zmniejszony zostanie negatywny wpływ przedmiotu zamówienia na środowisko,
d) zmniejszona zostanie cena przedmiotu zamówienia.
3. Zmiana wynagrodzenia:
a) zostanie dokonana zmiana lub modyfikacja przedmiotu zamówienia,
b) przedmiot zamówienia zostanie wyposażony w elementy dodatkowe,
c) zmian dotyczących sposobu i kosztów transportu.
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4. Zmiana miejsca spełnienia świadczenia.
5. Zmiany dotyczące sposobu i kosztów transportu, w szczególności zmiany nakładające
na Najemcę obowiązek transportu.
6. Zmiany wysokości płatności i terminów płatności.
7. Inne zmiany dopuszczalne zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020"
8. Strona inicjująca zmianę złoży drugiej Stronie wniosek o dokonanie zmiany powołujący
się na choćby jedną ze wskazanych powyżej przesłanek.
§8
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dla swojej ważności wymagają
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Przelew praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody drugiej
strony.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozpoznawane będą przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla Najemcy, w oparciu o prawo polskie.
4. Umowa niniejsza reguluje całość stosunków zobowiązaniowych pomiędzy stronami. Nie
stosuje się wzorców umów o ile są one stosowane przez strony.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego.
§9
Umowa zostaje sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
każdej ze stron.
Załączniki:
1. oferta wykonawcy,
*) niepotrzebne skreślić
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