Załącznik Nr 5
do zapytania ofertowego

PROJEKT UMOWY NR………………………….

zawarta w dniu…………………..pomiędzy :
Gmina Kamieo/Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu, Kamieo Kolonia 55, 22-113
Kamieo., NIP 5632029590
zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:
…………………………………….
…………………………………….
a
…………………………………….
z siedzibą ……………………………… reprezentowaną przez:
Pana/Panią ………………………………….....................
Zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Dostawcą”
Przedmiot umowy
§1
1. Przedmiotem zamówienia Zakup i dostawa fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, wolnego
od wad fizycznych i wad prawnych sprzętu ICT dla potrzeb edukacyjnych, do Szkoły
Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu w ramach realizacji Projektu „Ku
przyszłości” Działanie 12.2 Kształcenie ogólne współfinasowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020.
2. Zakupiony sprzęt stanowid będzie wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej im.
Tadeusz Kościuszki w Kamieniu.
3. Wraz z każdym egzemplarzem sprzętu Wykonawca wyda Zamawiającemu m.in.:
a) karty gwarancyjne wystawione przez producenta sprzętu w języku polskim lub
angielskim,
b) licencje w formie papierowej lub elektronicznej (na nośnikach CD/DVD/flash)
c) instrukcje użytkowania w języku polskim lub angielskim,
d) nośniki, na których utrwalono oprogramowanie.

Warunki dostawy i termin wykonania
§2
1. Dostawa sprzętu ICT nastąpi do dnia…………………… 2017r.
2. Miejscem dostawy jest ……………………..
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3. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o realizowanej dostawie
na minimum 24 godziny przed planowaną wysyłkę Sprzętu ICT.
4. Sprzęt ICT zostanie dostarczony, rozładowany i przedstawiony do odbioru w miejscu
wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Odbiór sprzętu ICT nastąpi na podstawie protokołu odbioru, sporządzonego i podpisanego
przez przedstawiciela Zamawiającego niezwłocznie po zbadaniu i przyjęciu sprzętu ICT.
6. Integralną częśd protokołu odbioru ą karty gwarancyjne/ licencje w formie papierowej lub
elektronicznej (na nośnikach CD/DVD/flash)/ inne dokumenty wydane Zamawiającemu.
7. Jeżeli dostarczony sprzęt ICT będzie niezgodny z ofertą wykonawcy, stanowiącym
Załącznik Nr 1 do umowy, Wykonawca odbierze dostarczony sprzęt na swój koszt i
wymieni na nowy, wolny od wad w terminie nie późniejszym niż 2 dni robocze następujące
po dniu zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego.
8. Po bezskutecznym upływie terminu o którym mowa w § 2 ust. 1, Zamawiający ma prawo
odstąpid od umowy w części lub w całości.
Wynagrodzenie i warunki płatności
§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Dostawcy wynagrodzenie w wysokości
………………………złotych netto, ( słownie:……………………… 00/100 netto), określone na podstawie
kwoty zawartej w ofercie Dostawcy z dnia ………………………..Po uwzględnieniu podatku VAT
w wysokości………………, wynagrodzenie umowne wyniesie …………………….zł brutto
( słownie:………………………..00 /100).
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zawiera wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia i nie ulegnie ono zmianie.
3. Ustala się, że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury VAT.
4. Zamawiający zapłaci Dostawcy wynagrodzenie w kwocie wskazanej w §3 ust. 1 umowy
z tytułu realizacji całości przedmiotu umowy po dokonaniu dostawy sprzętu IT, i sporządzeniu
protokołu odbioru podpisanego bez zastrzeżeo.
5. Ustal się termin zapłaty faktury do 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
6. Za dzieo zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Wierzytelności objęte niniejszą umową nie mogą byd przedmiotem przelewu wierzytelności,
o którym mowa w art. 509 i nast. Kodeksu Cywilnego.

Kary umowne
§4

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w §2ust.
1 w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy za każdy
dzieo zwłoki;
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b) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialnośd Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 3 ust. 1;
c) za zwłokę w usunięciu wad i usterek przedmiotu umowy stwierdzonych przy jego
odbiorze w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy
dzieo zwłoki licząc od dnia następnego po upływie wyznaczonego na usuniecie wad
i usterek.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek
ze Stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialnośd Zamawiający w wysokości 20%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1, za wyjątkiem przyczyn określonych w §6.
3.

Kara umowna jest należna niezależnie od tego czy doszło do powstania szkody.

4. Stronom przysługuje prawo dochodzenia na zasadach
przewyższającego wysokośd zastrzeżonych kar umownych.
5.

ogólnych

odszkodowania

Kara umowna powinna byd zapłacona przez Stronę w terminie 7 dni od daty otrzymania
żądania zapłaty. W razie zwłoki w zapłacie kary umownej Zamawiającemu przysługuje prawo
do potracenia jej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

6. Zapłata kar umownych wynikających z faktu opóźnienia w realizacji umowy nie zwalania
Wykonawcy od wykonania przedmiotu umowy.
7. Zamawiający w razie wystąpienia zwłoki w wydaniu towaru może wyznaczyd dodatkowy
termin jego wydania, nie rezygnując z kary umownej i odszkodowania.

Warunki gwarancji
§5
1. Wykonawca udziela gwarancji na okres ………………… liczone od dnia podpisania przez Strony
protokołu odbioru bez zastrzeżeo .
2. W przypadku odmowy świadczenia przez producenta z tytułu gwarancji na warunkach ujętych
w Załączniku nr ……………….lub świadczenie gwarancji na innych warunkach, obowiązki z tytułu
gwarancji przechodzą na Wykonawcę, który jest obowiązany świadczyd z tego tytułu
w miejsce producenta na warunkach nie gorszych niż ujęte w Załączniku nr ……………. do
umowy.
3. Uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji nie wyłączają możliwości dochodzenia przez
Zamawiającego uprawnieo z tytułu rękojmi za wady.

Umowne prawo do odstąpienia od umowy
§6
W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu umowy z przyczyn leżących po jego stronie, ponad
termin określony w § 2 ust. 1, Zamawiający może dostąpid od umowy w całości lub części, po
wyznaczeniu dodatkowego 7 dniowego terminu na prawidłowe wykonanie umowy.
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Postanowienia koocowe
§7
1. Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania istotnych zmian postanowieo zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
Dopuszczalne będą jedynie zmiany nieistotne, które po wprowadzenie do umowy na etapie
postepowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłyby na krąg przedmiotów ubiegających się
o zamówienie, czy tez na wynik postepowania.
2. Wszelkie inne nieistotne zmiany do niniejszej umowy wymagają zgody obu stron umowy
i formy pisemnej w formie aneksu do niemniejszej umowy pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
4. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie.
W przypadku nie osiągnięcia porozumienia spór rozstrzygad będzie sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
5. Wykonawca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych
przez Zamawiającego. Otrzymane informacje nie zostaną udostępniane innym firmom bądź
osobom trzecim. Jednocześnie Wykonawca ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych
osobowych.
6.

Załącznikami do niniejszej umowy są: Specyfikacja przedmiotu zamówienia i wymagania
sprzętowe, zapytanie ofertowe, złożona przez Wykonawcę oferta cenowa oraz oświadczenie
o braku powiązao kapitałowych lub osobowych, które stanowią integralna częśd umowy.

7. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy,
1 egz. dla Zamawiającego .

ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA
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