Załącznik nr 5 do zaproszenia ofertowego
Nr Os. 042.3.37.5 z dnia 15.04.2015 roku

UMOWA NR : Os……..2015 - wzór
Zawarta w dniu ………...2015 roku w Krapkowicach pomiędzy:
1/ Gminą Krapkowice, reprezentowaną przez Burmistrza Krapkowic– Andrzeja Kasiurę,
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta- Ryszarda Pateja, zwanym w dalszej części umowy
„Zamawiającym”,
a
2/…………………………………………………………………………………………………
…….……………….……………………………………………………………………………
reprezentowaną przez ……………………………………………………………..………….…
zwanego dalej Wykonawcą , została zawarta umowa następującej treści:
Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000, 00 euro i wyboru oferty
na realizację zadania pn.:
dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych
w ramach projektu pn. „Gimnazjalny Inkubator Talentów”
realizowanego przez Gminę Krapkowice projektu współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
§1
1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa przez Wykonawcę wyposażenia i pomocy
dydaktycznych określonych w załącznik nr 1 do niniejszej umowy do miejsca(o którym
mowa w § 7 ust. 4) wskazanego przez Zamawiającego.
2. Wszystkie rzeczy stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe,
pełnowartościowe, w całości nieużywane, nie powystawowe, niewadliwe, dopuszczone
do użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami, wolne od wad fizycznych i prawnych, tj.
nieobciążone prawami osób trzecich oraz muszą być dostarczone Zamawiającemu w
oryginalnych opakowaniach fabrycznych, których przechowywanie przez Zamawiającego nie
jest wymagane do zachowania udzielonej gwarancji.
3. Wyposażenie będzie posiadało wszelkie niezbędne do normalnego funkcjonowania
certyfikaty i opisy/instrukcje obsługi w języku polskim. Wyposażenie będące przedmiotem
zamówienia przeznaczone są do użytku dla dzieci szkół gimnazjalnych, dlatego też
wymagane jest aby wyposażenie, które według obowiązujących przepisów powinno być
oznaczone znakiem CE, było nim oznaczone.
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§2
1. Strony uzgadniają całkowitą wartość przedmiotu umowy na kwotę brutto ………….
(słownie:………………………………………………………), w tym podatek VAT
w kwocie ………….zł (słownie:………………………….) zgodnie z Tabelą elementów
stanowiącą załącznik nr 1 do umowy, w tym zadanie…… - …………..zł cena brutto.
2. Wartość, o której mowa w ust. 1 jest rozumiana, jako cena stała, nie podlegająca żadnym
zmianom i obejmuje ponadto wszystkie koszty wykonania zamówienia, w tym wszystkie
koszty dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z ofertą z dnia …………...2015r.,
własnym transportem Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,
wszelkie należne opłaty i podatki, koszt załadunku i rozładunku materiałów
dydaktycznych, wymagane prawem podatki i opłaty, w tym podatek VAT i wszystkie inne
zobowiązania, bez których należyte wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe.
3. Wykonawca będzie stosował ceny jednostkowe zgodnie z załącznikiem 1 do umowy. Ceny
podane w załączniku nie mogą ulec zwiększeniu przez cały okres realizacji umowy.
§3
Zamówienie będzie zrealizowane w terminie do 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy.
§4
1. Strony wyznaczają następujące osoby, które będą odpowiedzialne za realizację umowy:
- Zamawiający: ……………………………………tel. 77/ 44 66 872 FAX. 77/ 44 66 888
-Wykonawca …………………………………. tel./fax: ………………………………………
2. Strony oświadczają, że będą współdziałać ze sobą i dołożą wszelkiej staranności w celu
prawidłowej i sprawnej realizacji umowy.
3. Zmiany osób i danych kontaktowych, o których mowa w ust. 1 nie stanowią zmiany
umowy w rozumieniu § 14 i nie wymagają aneksu, a jedynie pisemnego poinformowania
drugiej Strony o zaistniałej sytuacji.

1.
2.

3.

§5
Na potwierdzenie prawidłowo zrealizowanej umowy osoby, o których mowa w § 4 ust 1
umowy podpisują protokoły przekazania i odbioru.
Jeżeli w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru zostaną ujawnione wady
Wyposażenia, Zamawiający ma prawo do niezwłocznej wymiany tego Wyposażenia
na nowe, wolne od wad.
W przypadku nienależytej realizacji umowy przez Wykonawcę, w szczególności
w przypadku dostarczania Wyposażenia złej jakości, niezgodnego z wymogami
Zamawiającego oraz w przypadku opóźnienia w realizacji umowy, Zamawiającemu
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przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W przypadku takiego odstąpienia
Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko za to Wyposażenie, które zostało przez niego
odebrane i jego odbiór został potwierdzony protokołem, o którym mowa w ust. 1 umowy.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy następujących dokumentów:
a) oryginały faktur,
b) protokoły odbioru, o których mowa w ust. 1,
c) dokumenty gwarancyjne lub szczegółowe warunki gwarancji,
d) certyfikaty i opisy/instrukcje obsługi w języku polskim.
Wykonawca zapewnia wywiązanie się ze wszystkich zobowiązań gwarancyjnych
zawartych w swojej ofercie. Wykonawca udziela gwarancji na Wyposażenie na okres:
12 miesięcy.
W dokumentach gwarancyjnych umieszczone będą szczegółowe postanowienia dotyczące
gwarancji.
Wykonawca zobowiązuje się ponosić wszystkie koszty związane z naprawami
gwarancyjnymi. Gwarancja rozpoczyna się z dniem podpisania bezusterkowego protokołu
odbioru, o którym mowa w ust. 1.
W okresie trwania gwarancji Wykonawca zapewni wykonanie napraw gwarancyjnych
w ciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, po tym terminie zobowiązuje się
wymienić Wyposażenie na nowe o równorzędnych parametrach (lub lepszych). Wymiana
Wyposażenia nastąpi także w przypadku trzech bezskutecznych napraw.

§6
Rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie faktur, płatnych
za wykonanie i bezusterkowe protokolarne odebranie zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy.
Dopuszcza się fakturowanie częściowe zgodnie z dyspozycją osoby odpowiedzialnej
za realizację umowy po stronie Zamawiającego.
Należność Wykonawcy oparta na wystawionej fakturze, zostanie przelana na jego konto
wskazane na fakturze w terminie do 14 dni od daty dostarczenia faktury. Faktura może
być wystawiona po protokolarnym, bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy.
Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień uznania rachunku Zamawiającego
Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności przez Wykonawcę na rzecz
osoby trzeciej z tytułu wynagrodzenia należnego na podstawie niniejszej umowy,
z wyjątkiem przelewu wierzytelności na rzecz banku, w związku z zabezpieczeniem
kredytu bankowego udzielonego Wykonawcy na realizację niniejszej umowy,
na co Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego
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§7
Do czasu zapłaty należności przez Zamawiającego za dostarczone i odebrane materiały
dydaktyczne, pozostają one własnością Wykonawcy.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

§8
Gotowość dostawy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu, mailem lub telefonicznie
co najmniej trzy dni wcześniej przed planowanym terminem dostawy i ustali
z Zamawiającym dogodny termin dostawy.
Wykonawca udzieli Zamawiającemu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących
dostarczonych materiałów dydaktycznych oraz wyda Zamawiającemu wszystkie posiadane
dokumenty niezbędne do prawidłowego z nich korzystania.
Zamawiający dokona odbioru jakościowego i ilościowego w siedzibie placówek
realizujących projekt „Gimnazjalny Inkubator Talentów”, których mowa w ust. 4.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy do placówek
realizujących projekt: „Gimnazjalny Inkubator Talentów”:
1) Publicznego Sportowego Gimnazjum Nr 1 w Krapkowicach, os. XXX-lecia 24,
47-303 Krapkowice,
2) Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicach, ul. Kwiatowa 7, 47-303 Krapkowice.
Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie dokonany protokolarnie w placówkach
wskazanych w § 7 ust. 4. Protokół zostanie podpisany przez Naczelnika Wydziału Oświaty
i Kultury, Kierownika projektu oraz właściwego dla danej placówki Koordynatora
szkolnego projektu i Wykonawcę.
Przed odbiorem przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia
Zamawiającemu odpowiednich dokumentów, o których mowa w opisie przedmiotu
zamówienia, zawartego w treści Zaproszenia do składania oferty na zakup pomocy.
Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu i wymiany wadliwych pomocy
i pokrycia kosztów transportu z tym związanych.
Wykonawca odpowiada za ewentualne uszkodzenia przedmiotu zamówienia powstałe
w trakcie transportu.

§9
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne
dostarczonego przedmiotu zamówienia.
2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność przedmiotu
zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w ofercie Wykonawcy.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne
przedmiotu zamówienia, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich
wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw
autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe.
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4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zwolni Zamawiającego od ewentualnych
roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej lub
przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe.
5. Wykonawca gwarantuje, że wyposażenie, pomocy dydaktyczne będące przedmiotem
umowy są wolne od wad fizycznych i posiadają gwarancję producenta.
6. Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis gwarancyjny na zasadach przewidzianych
przez producenta.
7. Reklamacje mogą być zgłaszane w całym okresie gwarancji, włącznie z wszelkimi
przedłużeniami tego okresu.
8. Wykonawca pokrywa koszty wszelkich napraw i wymiany części objętych gwarancją
w okresie gwarancji w terminie nieprzekraczającym 14 dni kalendarzowych liczonych
od dnia zgłoszenia reklamacji.

§ 10
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić
kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 15 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy,
gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca,
b) w wysokości 0,2 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy,
w przypadku naruszenia przez Wykonawca terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym
mowa w § 3 umowy, za każdy dzień opóźnienia; jednak nie więcej niż 15% kwoty
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy
2. Zamawiający zapłaci Wykonawca kary umowne:
a) w wysokości 15% kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, w razie
odstąpienia przez Wykonawca od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi
odpowiedzialność Zamawiający, z zastrzeżeniem wystąpienia okoliczności, o której mowa
w § 11. ust. 1.
3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokryje poniesionej szkody, strony
mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
4. Kary umowne stają się wymagalne następnego dnia po zajściu zdarzenia wywołującego
obowiązek ich zapłaty.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie wymagalnych kar umownych z wystawionej
faktury.
§ 11
1. 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 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.
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2.

W przypadku określonym w ust 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 12
Poza przypadkiem, o którym mowa w § 9, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy
w następujących w sytuacjach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
c) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie kontynuuje jej, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
2.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
a) Zamawiający bez uzasadnienia nie przystąpi do odbioru zamówienia, bez uzasadnienia
odmawia odbioru przedmiotu umowy lub jej części,
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawca, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec
Wykonawcy.
3. Postanowienie § 10 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 13
Na dostarczony sprzęt Wykonawca udziela gwarancji liczony od daty dostarczenia sprzętu
zgodnie z Tabelą elementów - Załącznikiem Nr 1 do Umowy.

§ 14
Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem nieważności.

§ 15
Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać
będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd
właściwy według siedziby Zamawiającego.

§ 16
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
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§ 17
Umowa sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiającego i jeden dla Dostawcy.

§ 18
Integralną część niniejszej umowy stanowi: Załącznik nr 1 ………………..

……………………………
W imieniu dostawcy

..........................................
W imieniu zamawiającego
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