Projekt Umowy
UMOWA
Zawarta w dniu………………………..r. w Oleśnicy pomiędzy:
Gminą Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica
Reprezentowaną przez:
Marcina Kasina – Wójt
Przy kontrasygnacie Moniki Warszawskiej – Skarbnik gminy
Zwanym w treści umowy „Zamawiającym”,
a
……………………………………………………prowadzącym/i działalność gospodarczą pn.
………………………………NIP:………………………
Regon:
……………………….
Zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

……………………………z

siedzibą

w

§1
Umowa niniejsza zawarta została po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z procedurą
dokonywania wydatków publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty
określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana
jako najkorzystniejsza.
§2
Zamawiający oświadcza, że niniejsza umowa zostaje zawarta z Wykonawcą, którego oferta
została wybrana w dniu…………………………r.
Przedmiot Umowy
§3
Przedmiotem umowy jest: „na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii
informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”:

Szkoła Podstawowa w Ligocie Małej, Ligota Mała 15, 56-400 Oleśnica – 2 szt. Interaktywny
monitor dotykowy o przekątnej powyżej 55”.
Szkoła Podstawowa w Sokołowicach, Sokołowice 24, 56-400 Oleśnica – 2 szt. Interaktywny
monitor dotykowy o przekątnej powyżej 55”
Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica w Oleśnicy, ul. Wileńska 32, 56-400 Oleśnica – 2 szt.
Interaktywny monitor dotykowy o przekątnej powyżej 55”
Zobowiązania Wykonawcy
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania powyższego zamówienia w terminie do 10
grudnia 2017 r.
2. Transport sprzętu oraz jego koszt obciążają Wykonawcę w ramach ustalonego
wynagrodzenia.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady i szkody powstałe w czasie transportu
sprzętu do miejsca przeznaczenia.

4. Wykonawca do dnia rozpoczęcia czynności odbioru dostarczy dokumentację techniczną
dostarczanego sprzętu.
5. Z czynności odbioru, Strony sporządzą protokół końcowy odbioru zamówienia, który
podpisany zostanie przez upoważnionych przedstawicieli Stron.
Wynagrodzenie
§5
1. Z tytułu wykonania zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w
kwocie…………………………….zł brutto (słownie:……………………………………)
2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po dostarczeniu przedmiotu zamówienia i wystawieniu
faktury przez Wykonawcę.
3. Faktura winna wyszczególniać zakupiony sprzęt, wraz z cenami jednostkowymi, kwotą
podatku VAT oraz kwotą brutto.
4. Termin płatności ustala się do 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej
faktury do siedziby Zamawiającego.
5. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół końcowego odbioru
zamówienia bez uwag.
Gwarancja i usuwanie awarii
§6
1. Na monitory interaktywne, zostanie udzielona 2 letnia gwarancja producenta, liczona od
dnia podpisania protokołu końcowego odbioru, co zostanie zapisane na kartach
gwarancyjnych dostarczonych ze sprzętem.
2. Serwis urządzeń będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera
Serwisowego Producenta.
3. Wykonawca oświadcza, iż dostarczony sprzęt komputerowy wolny jest od wad prawnych
i fizycznych.
§7
1. Zgłoszenie awarii i konieczność naprawy Zamawiający składa telefonicznie, mailowo lub
faksem do Wykonawcy.
2. Bezpłatne działania naprawcze (w ramach gwarancji) zostaną podjęte w ciągu 24 godzin
od chwili zgłoszenia w miejscu gdzie znajduje się sprzęt. Powyższe nie uchybia prawa
Zamawiającego do żądania wymiany uszkodzonego sprzętu na nowy.
Kary umowne
§8
1.
2.

Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania, na niżej opisanych zasadach
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) W razie opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu przedmiotu umowy w
terminie o którym mowa w § 4 ust. 1 w wysokości 200 zł za każdy dzień
opóźnienia.

3.

4.
5.

b) Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto, o którym
mowa w § 2 ust. 1 umowy,
W przypadku, gdy szkoda przekroczy zastrzeżone kary umowne, stronom przysługuje
prawo dochodzenia uzupełniającego odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu
cywilnego.
Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, określonego
w § 5 ust. 1 (potrącenie umowne).
Wymagalność kar umownych – natychmiastowo, bez dodatkowego wezwania.
Postanowienia końcowe
§9
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. Spory z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla
siedziby Zamawiającego.

§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 11
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
Załączniki:
a) Oferta Wykonawcy.
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