UMOWA NR..................... do zapytania ofertowego nr ORG.ZP.271.1.2018
zawarta dnia ............................ w Miłakowie pomiędzy:
Gminą Miłakowo,
ul. Olsztyńska 16, 14-310 Miłakowo, NIP: 741-20-25-674,
reprezentowaną przez Burmistrza Miłakowa – Aleksandra Gawryluka
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Anny Marii Maśnik
zwana dalej Zamawiającym
a
……………………………
……………………………
……………………………
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą
zwanymi łącznie Stronami
§1
1. Na podstawie niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży
i przeniesienia na Zamawiającego, sprzętu komputerowego i elektronicznego, pomocy
dydaktycznych, zabawek oraz mebli szkolnych zakupionych na potrzeby Przedszkola należącego
do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie w ramach realizacji projektu
pn. „Zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom z Gminy Miłakowo”, nr
projektu RPWM.02.01.00-28.0038/17-01, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki Działanie 2.2.
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz wydania
zakupionych przedmiotów Zamawiającemu.
2. Zamawiający zobowiązuje się do odebrania zakupionych przedmiotów zgodnych ze specyfikacją
zapytania ofertowego oraz zapłacenia Wykonawcy umówionej ceny na podstawie szczegółowego
protokołu odebrania, zawierającego szczegółowy wykaz sprzętu, pomocy dydaktycznych, zabawek
i mebli.
3. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę z 14 dniowym terminem płatności.
4. Przedmiot umowy współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach umowy nr RPWM.02.01.00-28.0038/17-01.
5. Rodzaje oraz parametry przedmiotu dostawy zawarte są w ofercie Wykonawcy stanowiącej
załącznik nr 1 do niniejszej umowy są zgodne ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 i załącznik

nr 2 do Zapytania ofertowego. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
a. Dostawę produktów zgodnie ze specyfikacjami, przystosowanym do tego celu środkiem
transportu, do Przedszkola należącego do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła
II w Miłakowie;
b. Rozładunek;
c. Wniesienie, zeskładowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
§2
1. Zakończenie dostawy wraz z wydaniem – do dnia …........2018 r.
2. Wszelkie koszty transportu (w tym opakowanie i ubezpieczenie) do Przedszkola należącego do
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie, leżą po stronie Wykonawcy.
§3
1. Za realizację przedmiotu umowy, określonego w § 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie
w
wysokości
………………
zł
brutto
(słownie:
………………………………………………………………..).
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, na rachunek Wykonawcy, wskazany na wystawionej
fakturze, w terminie 14 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego.
3. Z odbioru bezusterkowego przedmiotu zamówienia zostanie sporządzony protokół, który
powinien być podpisany przez obie strony umowy bez zastrzeżeń. Podpisany protokół stanowić
będzie podstawę do wystawienia faktury VAT.
4. Odbiorcą faktury jest Gmina Miłakowo z siedzibą w Miłakowie przy ul. Olsztyńskiej 16, NIP:
741-20-25-674,
5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wydania dyspozycji przez Zamawiającego do obciążenia jego
rachunku na rzecz rachunku Wykonawcy.
§4
1. Wykonawca udziela 24 m-ce gwarancji na dostarczony sprzęt, pomoce dydaktyczne, zabawki i
meble.
2. Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru o którym mowa w § 3, ust.
3 niniejszej umowy.
3. Wadami objętymi gwarancją są niezgodne z dokumentacją producenta oraz wymaganiami
określonymi w niniejszej umowie i załącznikach do niej nieprawidłowe działanie wszystkich
dostarczonych sprzętów, powodujące niemożność korzystania z nich. Usunięcie wady polega na
przywróceniu ich pełnej sprawności lub na ich wymianie.
4. Usunięcie wady w okresie trwania gwarancji następuje na wyłączny koszt Wykonawcy.
Wszystkie koszty związane z usunięciem wady, w szczególności koszty serwisy, transportu,
naprawy, oraz dostawy sprawnego przedmiotu zamówienia obciążają Wykonawcę.
5. Korzystanie przez Zamawiającego z uprawnień wynikających z gwarancji nie wyklucza
uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji udzielanych przez producenta.
§5
W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się
zapłacić kary umowne:
1. Za zwłokę w wydaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,3 %, wartości całości
wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 5 %
wartości całości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach
ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne:
a.
Za pierwszy rozpoczęty dzień niewykonania lub wadliwego wykonania usług lub
wykonywanie ich z naruszeniem lub rażącym naruszeniem warunków umowy – w tym dniu;
b.
Za odstąpienie od umowy z winy drugiej strony – w dniu bezpośrednio następującym po
dniu dotarcia do drugiej strony oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. W przypadku gdy po stronie Wykonawcy pojawi się obowiązek zapłaty kary umownej, zostanie
on do tego wezwany pisemnie przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty
kary umownej w kwocie potrącenia nie później niż w terminie 3 dni od daty otrzymania
pisemnego wezwania o którym mowa powyżej. Kara umowna powinna być wpłacona na
rachunek Zamawiającego określony w przesłanym wezwaniu. W przypadku niedokonana
płatności w wymaganym terminie Zamawiający dokona potrącenia wierzytelności z faktury
Wykonawcy za wykonaną dostawę zgodnie z art. 498 KC. wraz z ustawowymi odsetkami.
§6
Wszelkie spory wynikające na tle realizacji postanowień niniejszej umowy, strony deklarują
rozwiązywać w drodze negocjacji, z ostrożności ustalają jako organ rozstrzygający sąd powszechny,
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§7
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu
cywilnego.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§ 10
Strony umowy zgodnie oświadczają że znają i akceptują jej treść na dowód czego składają
własnoręczne podpisy

ZAMAWIAJĄCY
……………………….

WYKONAWCA
…………………………

Załącznik Nr …. do Umowy nr ..........................
PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

Data dostawy:
.......................................................................................................................
Lokalizacja dostawy
.............................................................................................................................…

Nazwa sprzętu

Okres
gwarancji

Uwagi

………..:
Producent:
Model urządzenia:
Typ urządzenia:
Nr seryjny:
……………:
Producent:
Model urządzenia:
Typ urządzenia:
Nr seryjny:
……………:
Producent:
Model urządzenia:
Typ urządzenia:
Nr seryjny:
1. Stwierdza się, że dostarczone sprzęty, stanowiące przedmiot odbioru zgodnie z umową nr
……… z dnia ………….., są zgodne/niezgodne* z zamówieniem.
Zamawiający wnosi następujące zastrzeżenia do dostarczonego przedmiotu zamówienia:
………………………………………………………………………………………..….……
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………
Ustala się termin na ich usunięcie: .....................................................................
2. Niniejszy protokół stanowi podstawę do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za realizację
zamówienia zgodnie z umową w kwocie brutto: ………………………

.....................................
ZAMAWIAJĄCY

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

