Załącznik nr 5

WZÓR UMOWY NR ……………..
Zawarta w dniu ……………………. w miejscowości Mirosławiec pomiędzy:
Gminą i Miastem Mirosławiec ul. Wolności 37, 78 – 650 REGON: 765 – 160 – 34 – 18,
– 160 – 34 – 18.
reprezentowaną przez Burmistrza Mirosławca: Piotra Pawlika
zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”

NIP: 765

a
.....................................................................................................................................................
zwanym dalej „WYKONAWCĄ” reprezentowanym przez :
1 .............................................
Zwanymi dalej łącznie w treści umowy zwane „STRONAMI”
treści następującej:
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty w trybie rozeznania w rynku zgodnie z
zasadą określoną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 w zamówieniu: „Zakup i dostawa
pomocy dydaktycznych do pracowni matematycznej w szkołach z terenu gminy i miasta
Mirosławiec” w ramach zadania 3. „Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK
do realizacji programów nauczania oraz doposażenie szkolnych pracowni do nauczania przedmiotów
przyrodniczych, projektu: „ Cyfrowy Mirosł@wiec i nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz
eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego,
Działania RPZP.08.05.00 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek
prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym,
gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach kontraktu samorządowego pod nazwą
„Metalowa dźwignia regionu” – rozwój gospodarczy obszaru powiatu wałeckiego poprzez realizacje
Kontraktu Samorządowego”
Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art.1 ustawy z dnia 6 września 2001r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r., poz. 1764) i podlega udostępnieniu na zasadach
i w trybie określonym w ww. ustawie.
§1
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty
Wykonawcy w zakresie części :
1) Część I: „Doposażenie pracowni matematycznej w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w
Mirosławcu”,
2) Części II: „Doposażenie pracowni matematycznej w Szkole Podstawowej w Piecniku”.
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2.

3.

4.
5.
6.
7.

Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu, pomocy dydaktycznych do
Użytkowników, tj.
1) Szkoły Podstawowej w Piecniku, Piecnik nr 8 zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,
określonymi w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego w części II.
2) Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Mirosławcu, ul. Wolności 21 zgodnie z
wymaganiami Zamawiającego, określonymi w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego w
części I.
Zakres przedmiotu umowy obejmuje: dostawę i transport wyposażenia, pomocy dydaktycznych
do placówki Użytkownika, tj. Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Mirosławcu, ul.
Wolności 21, 78 – 650 Mirosławiec dla części I oraz Szkoły Podstawowej w Piecniku, Piecnik nr
8, 78 – 650 Mirosławiec dla części II.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie: do dnia 21 grudnia
2018r.
Wykonawca o terminie dostawy zawiadomi upoważnionych pracowników Zamawiającego i
Użytkownika najpóźniej w ciągu 2 dni robocze przed dostawą.
Podstawę realizacji przedmiotu umowy stanowi oferta cenowa Wykonawcy.
Wykonawca zapewnia, że towar jest wolny od wad.
§2

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto:
……………………………...…zł (słownie: …………………………………………………. /100),
tj. za poszczególną część zamówienia:
1) Część I - ………………………………. zł brutto,
2) Część II - ………………………………. zł brutto,
Zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia: ……………………………… r.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego
wykonania przedmiotu umowy.
3. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu szczegółowe kalkulacje
cenowe na części na które zostanie z nim podpisana umowa. W kalkulacjach cenowych
Wykonawca winien podać nazwę towaru, ilość, cenę jednostkową netto, cenę jednostkową brutto
oraz wartość. Wzory kalkulacji cenowych udostępni Wykonawcy Zamawiający.
4. Płatność nastąpi przelewem w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury VAT wystawionej po sporządzeniu bezusterkowego protokołu odbioru
przedmiotu umowy podpisanego przez obie Strony.
5. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, iż są czynnymi zarejestrowanymi podatnikami podatku
VAT.
6. Faktury wystawiane przez Wykonawcę będą zawierać następujące dane:
„Nabywca”: Gmina i Miasto Mirosławiec
ul. Wolności 37
78 – 650 Mirosławiec
NIP: 765 – 160 – 34 – 18
„Płatnik”: [nazwa jednostki i jej adres (bez podawania nr NIP jednostki)”.
7. Faktury należy dostarczyć na adres płatnika tj. [adres jednostki].
8. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Nabywcy.
9. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na
osoby trzecie.
10. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia odpowiadającego wszelkim
normom jakościowym ustanowionym właściwymi przepisami prawa.
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11. Wynagrodzenie Wykonawcy jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z powyższym Zamawiający zastrzega sobie
możliwość przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w terminie późniejszym niż określono w ust.
2, co uzależnione jest od dostępności środków na subkoncie Zamawiającego wydzielonym na
potrzeby w/w projektu. Strony zgodnie postanawiają, że powyższy sposób rozliczenia nie
upoważnia Wykonawcy do żądania odsetek za ewentualne opóźnienia w płatności za wykonane
zamówienie.
12. Każda zmiana siedziby podmiotu, rachunku bankowego oraz numerów NIP i REGON wymaga
natychmiastowego pisemnego informowania Zamawiającego.
13. Zamawiający zastrzega sobie 3 – dniowy termin do sprawdzenia dostarczonego przedmiotu
dostawy co do ilości, jakości i wartości, liczony od dnia dostawy towaru.
14. Odbiór i sprawdzenie przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Użytkownika przez
upoważnione osoby.
15. Dostawca może dostarczyć przedmiot zamówienia w jednorazowej dostawie lub dostarczyć
przedmiot zamówienia w maksymalnie 3 dostawach w terminach określonych w umowie.
16. Przy realizacji umowy poprzez dostawy częściowe, Zamawiający i Wykonawca sporządzą
każdorazowo protokół częściowy przekazania partii towaru w trzech jednobrzmiących
egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze otrzyma Zamawiający i jeden egzemplarz Wykonawca.

1.
2.

3.
4.

5.

§3
Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w przedmiocie umowy w okresie gwarancji i
rękojmi, na zasadach określonych w niniejszej umowie i w przepisach Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca udziela na przedmiot umowy Użytkownikowi, tj.;
1) Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Mirosławcu z siedzibą w Mirosławcu, ul.
Wolności 21 …..…………. miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi licząc od dnia
podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego i przekazania dostaw do eksploatacji, na
warunkach określonych w dokumencie gwarancyjnym będącym załącznikiem nr 1 do
umowy.
2) Szkole Podstawowej w Piecniku z siedzibą w Piecniku nr 8 …..…………. miesięcznej
gwarancji jakości i rękojmi licząc od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru
końcowego i przekazania dostaw do eksploatacji, na warunkach określonych w dokumencie
gwarancyjnym będącym załącznikiem nr 1 do umowy.
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Użytkownikowi niezbędny dokument gwarancyjny
zgodny z załącznikiem nr 1 do umowy w dacie odbioru końcowego przedmiotu umowy.
W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia
Użytkownika w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;
2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę;
3) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy;
4) zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy.
Jeżeli wyposażenie posiada odrębne gwarancje producenta, uprawnienia z tej gwarancji realizuje
Wykonawca na swój koszt i ryzyko, z tym, że dokumenty gwarancyjne wydane przez
producentów wyposażenia z chwilą ich zamontowania zostają przekazane w depozyt
Użytkownikowi.
§4

1. Ze strony Zamawiającego upoważnionym do współdziałania przy wykonywaniu umowy są
następujący pracownicy Zamawiającego:
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a) ............................................................... Telefon kontaktowy: …………………………
b) ............................................................... Telefon kontaktowy: …………………………
c) ............................................................... Telefon kontaktowy: …………………………
2. Ze strony Wykonawcy upoważnionym do współdziałania przy wykonaniu umowy jest
a) ............................................................... Telefon kontaktowy: …………………………
§5
W przypadku otrzymania towaru złej jakości oraz w razie ujawnienia wad w trakcie odbioru,
Wykonawca na swój koszt dokona jego wymiany na nowy w terminie 14 dni roboczych od chwili
zgłoszenia. W takim przypadku Wykonawca obowiązany jest dokonać wymiany towaru na własny
koszt, a za datę odbioru uważa się dzień odbioru wymienionego towaru przez Zamawiającego lub
upoważnioną przez niego osobę Użytkownika. Nie wyłącza to możliwości naliczania kar umownych,
o których mowa w §6 ust. 2 pkt 1.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

§6
Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania, na niżej opisanych zasadach.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) w razie opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu przedmiotu umowy w terminie o którym
mowa w §1 ust. 4 w wysokości: 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, liczonej za każdy
dzień opóźnienia;
2) w razie opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi za
wady w wysokości: 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,
liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przekroczy zastrzeżone kary
umowne, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia uzupełniającego odszkodowania na
zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, w tym również utraconych dotacji.
Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia, staje się wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu,
2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni.
Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w §2 ust.
1.
Kary umowne podlegają sumowaniu.
§7

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez żądania przez Wykonawcę
zwrotu poniesionych kosztów lub wypłaty odszkodowania, jeśli Wykonawca narusza ciążące na
nim obowiązki lub prawa Zamawiającego wynikające z umowy bądź powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
2. W szczególności Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
1) ponownego dostarczenia wadliwego wyposażenia;
2) gdy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy przekracza 14 dni kalendarzowych ponad
termin dostawy.
3. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 10 dni od dnia w którym Zamawiający dowiedział się
o przesłance uprawniającej do odstąpienia od umowy.
1.
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§8
1. Dopuszcza się wprowadzenie zmian umowy za zgodą Zamawiającego.
2. Zmiany umowy mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć:
1) zmiany w kolejności i terminach dostaw wymuszone:
 okolicznościami niedającymi się wcześniej przewidzieć;
 inną okolicznością prawną, ekonomiczną lub techniczną skutkującą niemożliwością
wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z zamówieniem;
2) zmiany wynagrodzenia wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i
usług VAT;
3) za uprzednią zgodą Zamawiającego, zmiana pomocy dydaktycznych wskazanych w ofercie,
jeżeli zaproponowane pomoce dydaktyczne nie będą dostępne na rynku z powodu
zaprzestania ich produkcji oraz pod warunkiem, że oferowane pomoce dydaktyczne spełnią
wymagania określone w niniejszym zapytaniu i nie spowoduje to zmiany ceny dostawy.
4. Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 4 wymaga podpisania aneksu do umowy.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron, wyrażoną w
formie pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności.
§9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 10
Wszelkie spory pomiędzy Stronami wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią, a nie
mogące być rozwiązane polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
§ 11
Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednakowych egz., 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1
egzemplarz dla Wykonawcy.
Wszystkie załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
Wykaz załączników:
Załącznik nr 1 – Warunki gwarancji,
Załącznik nr 2 – Oferta cenowa,
Załącznik nr 3 – Zapytanie ofertowe nr 37/2018 z dnia 16.11.2018r.

.................................................
WYKONAWCA

................................................................
ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik nr 1 do umowy

Warunki gwarancji
Wykonawca udziela gwarancji jakości Użytkownikowi: Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich
w Mirosławcu, ul. Wolności 21/ Szkole Podstawowej w Piecniku, Piecnik nr 8 na wykonany
przedmiot umowy polegający na sprzedaży i dostawie wyposażenia do Szkoły Podstawowej w
Mirosławcu/ Szkoły Podstawowej w Piecniku i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli
wady te ujawniają się w ciągu terminu określonego gwarancją jakości.
1. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach i
urządzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkód powstałych w związku z
wystąpieniem wady. Niniejsza gwarancja jest niezależna od gwarancji udzielonych przez
producentów wyposażenia, które to gwarancje realizowane są na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2. Użytkownik może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od
uprawnień wynikających z gwarancji.
3. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni,
licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, na koszt własny. W przypadku wad nienaprawialnych
w przypadku uszkodzeń nie występujących z normalnego użytkowania, wyposażenie podlega
wymianie na nowe na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku trzykrotnej naprawy usterek w
wyposażeniu „naprawianym”, kolejna usterka kwalifikuje sprzęt do wymiany na nowy na koszt i
ryzyko Wykonawcy.
4. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, lub jest
szkodą o bardzo dużych rozmiarach Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększania się
szkody.
5. Powiadomienie o wystąpieniu wady Użytkownik zgłasza Wykonawcy telefonicznie, a następnie
pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystąpienie szkody.
6. W przypadku nie usunięcia wad we wskazanym terminie Użytkownik może usunąć wady na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
7. Użytkownik ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody.
8. W wypadku, gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni kalendarzowych lub ze
względów technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten
uzgodnić z Użytkownikiem.
9. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu
wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.
10. Sprawy związane z organizowaniem przeglądów gwarancyjnych i egzekwowaniem usunięcia
wad, które wystąpią w okresie gwarancji prowadzi Użytkownik.

………………………………
WYKONAWCA
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