UMOWA (wzór) NR : ...../2019

zawarta w dniu ........2019 pomiędzy:
„FUNDACJĄ KOM”
ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, 56-300 Milicz,
NIP 9161393305, Regon: 022089690, KRS 0000452919
reprezentowaną przez: Panią Edytę Defratyka – Prezesa Zarządu „FUNDACJI KOM”
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym

a
……………………………………………………………………………………………………….………
z siedzibą w ……………………..……………., przy ul. …………………………………………..………
wpisanym do KRS pod nr ………………..………., w Sądzie Rejonowym ………………….…………….
o kapitale zakładowym w wysokości ……………………. zł,
posiadającym NIP ………………………………,
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
1) …………………………………… - prezesa zarządu/członka zarządu/prokurenta;
2) …………………………………… - ……………………………………….. 1

Panem/Panią ……………………………… zamieszkałym/-ą w …………………. przy ul. ………………
prowadzącym/-ą działalność gospodarczą pod nazwą: …………………………………..…………………
z siedzibą w ………………………., przy ul. ……………………………………………..,
zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającym NIP ….. 2
Zwanym dalej: Wykonawcą.

Wersja dla spółki handlowej.
Wersja dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą; przy spółce cywilnej wpisuje się w analogiczny sposób
wszystkich przedsiębiorców; reprezentację podaje się tylko wtedy, gdy dana osoba działa przez pełnomocnika.
1
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Niniejsza umowa zawarta została w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu
prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie aktualnie obowiązujących
wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020

1.

2.

§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie w zakresie
dostawy sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz oprogramowania w związku z
realizacją projektu pt. „Kreatywny rozwój uczniów” - nr wniosku RPDS.10.02.01-020052/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 10: Edukacja, Działanie 10.2,
Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej, jakości edukacji
podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne.
Dostawa przedmiotu Umowy będzie prowadzona zgodnie z harmonogramem dostaw
uzgodnionym i zatwierdzonym przez Zamawiającego, w dni robocze, tj. od poniedziałku
do piątku w godzinach od 9: 00 do 15: 00 i zostanie potwierdzona protokołem zdawczo –
odbiorczym przedmiotu umowy spisanym w dniu zakończenia dostawy między
Zamawiającym a Wykonawcą lub jednostronnym protokołem odbiorczym przedmiotu
umowy spisanym w dniu zakończenia dostawy przez Zamawiającego.

§2
1. Szczegółowy zakres dostawy określony został w treści zapytania ofertowego, jego
załącznikach, złożonej przez wykonawcy ofercie.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z
obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej
umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.
3. Wykonawca zapewni osobę, która będzie odpowiedzialna za kierowanie i koordynację
dostaw przedmiotu Umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie czynności faktyczne i prawne zlecane
przez Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu umowy.
5. Poza zapisami zapytania ofertowego i jego załączników, Zamawiający wskazuje
następujące wymagania dotyczące realizacji zamówienia:
a)
nie przewiduje się możliwości wypłacania Wykonawcy zaliczki;
b)
przedmiot zamówienia należy dostarczyć pod wskazany adres, w określonym w
umowie terminie wraz z wyładunkiem na własny koszt i ryzyko, własnymi siłami, w
odliczonych ilościach - miejsce dostawy Społeczna Szkoła Podstawowa im. Astrid
Lindgren w Miliczu ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, 56-300 Milicz;

c)
d)
e)
f)

g)
h)
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7.
8.
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zamówienie obejmuje transport (na koszt i ryzyko Wykonawcy);
w ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dokonania montażu
na własny koszt i ryzyko tablic interaktywnych.
za termin wykonania dostawy przyjmuje się przekazanie kompletnych, sprawnych
sprzętów obejmujących przedmiot zamówienia.;
jeśli dostarczone sprzęty lub jego elementy są uszkodzone lub uległy uszkodzeniu
podczas transportu, zostaną przez Wykonawcę wymienione na nowe lub naprawione
przed zgłoszeniem zakończenia dostaw do odbioru;
wszystkie odpady powstałe podczas realizacji zamówienia Wykonawca jest
zobowiązany zagospodarować na własny koszt i ryzyko;
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie dostarczonego sprzętu do czasu
dokonania pisemnego odbioru końcowego /bez uwag/ potwierdzonego przez osoby
odpowiedzialne ze strony Zamawiającego.
Integralną część umowy stanowią:
1) Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami – załącznik nr 1,
2) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami oraz oświadczeniami i dokumentami –
załącznik nr 2,
Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia do wykonania niniejszej
umowy.
Przed przystąpieniem do realizacji dostawy Wykonawca zobowiązany jest do
uzgodnienia z wyznaczonym w umowie przedstawicielem Zamawiającego szczegółów jej
realizacji.

§ 3
Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy do dnia ……………………… r.
w miejscu/cach wskazanych przez Zamawiającego.
Odbioru końcowego wykonanego zamówienia dokona komisja odbioru powołana przez
Zamawiającego, która sporządzi protokół zdawczo-odbiorczy lub jednostronny protokół
odbioru końcowego.
§4
Strony określają cenę za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w
kwocie.......................... złotych netto (słownie: ……………… złotych). Cena powiększona
zostanie o obowiązujący podatek od towarów i usług w wysokości......%, co stanowi
ogółem ……… złotych brutto (słownie: ·……………………………………złotych).
Cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy w tym
również koszty wynikające z §2 ust. 5 oraz koszt gwarancji.
Cenę poszczególnych elementów przedmiotu umowy określa oferta Wykonawcy.
Niedoszacowanie elementu zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do
żądania zmiany przez Wykonawcę ceny określonej w ust.1 niniejszego paragrafu.

§5
Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy i wolny od wad
spełnia wymogi Zapytania ofertowego i jego załączników oraz, że może być
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użytkowany zgodnie z przeznaczeniem opisanym w Zapytaniu ofertowym oraz udziela
Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot umowy (sprzęt) na okres …………
miesięcy od dnia podpisania (bez uwag) protokołu zdawczo – odbiorczego.
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po podpisaniu przez
Zamawiającego protokołu zdawczo- odbiorczego.
Każdy element zamówienia musi zostać dostarczony, jako urządzenie kompletne i
gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem.
Warunki gwarancji nie mogą nakazywać Zamawiającemu przechowywania opakowań,
w których urządzenia zostaną dostarczone (Zamawiający może usunąć opakowania
urządzeń po ich dostarczeniu, co nie spowoduje utraty gwarancji, a dostarczony sprzęt
mimo braku opakowań będzie podlegał usłudze gwarancyjnej).
Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać podstawowych warunków eksploatacji
określonych przez producenta w zapisach kart gwarancyjnych dostarczonych przez
Wykonawcę.
Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania
zgłaszanych przez przedstawiciela Zamawiającego usterek. Czas reakcji serwisu-do
dwóch dni roboczych od zgłoszenia. W przypadku wystąpienia konieczności naprawy
sprzętu poza szkołą/siedzibą Zamawiajacego, Wykonawca zapewni:
−
odbiór wadliwego sprzętu w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych, na
własny koszt
−
dostawę naprawionego sprzętu na własny koszt, w terminie nieprzekraczającym
2 dni roboczych od dnia usunięcia awarii przez serwis, ale nie dłuższym niż 14 dni
roboczych od dnia odebrania sprzętu z siedziby
−
w okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usunięciem awarii, w tym
dostarczenie uszkodzonego sprzętu do punktu serwisowego obciążają
Wykonawcę.
−
gwarancja obejmuje uprawnienie Zamawiającego do żądania wymiany sprzętu
na wolny od wad lub nieodpłatnej jego naprawy.
−
gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy sprzętu.
−
w przypadku dwukrotnej awarii tego samego sprzętu lub jego elementu
Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego sprzętu lub jego elementu
na nowy.
§6
Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie w usunięciu wad w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego
w §4 umowy za każdy dzień opóźnienia , za każdą wadę,
b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 2% wynagrodzenia
brutto określonego w §4 umowy za każdy dzień opóźnienia,
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego w
wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w §4 umowy.

2.

3.

1.
2.

1.

2.

1.

2.
3.

4.
5.

Zamawiający może dokonać potrącenia wierzytelności przysługujących mu z tytułu
naliczonych kar umownych z wynagrodzeniem Wykonawcy lub innymi roszczeniami
jakie Wykonawca będzie miał w stosunku do Zamawiającego.
Zamawiający zachowuje bez ograniczeń prawo do dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach
ogólnych.
§7
Z ramienia Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest:
………………………… nr tel./ ……………………, e-mail: ………………
Wykonawca oświadcza, że osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy jest
............................................................................. posiadający niezbędne uprawnienia do
wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, tel. ……………………, fax. …………………,
e-mail: ………………
§8
W przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, w
szczególności §3 ust. 1 Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy w trybie
natychmiastowym, bez okresu wypowiedzenia.
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§ 9
Strony mogą w formie aneksu dokonać zmiany wartości w ramach poszczególnych
pozycji oferty, jednakże powyższe zmiany nie mogą powodować zmiany całej wartości
realizowanego zamówienia.
Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez
Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa
polskiego, w tym przepisy ustawy – Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów ustawy –
Prawo zamówień publicznych.
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów sądowych wynikających z niniejszej umowy
jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla
Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:
....................................

WYKONAWCA:
....................................

