RGG.271.5.2014

Gmina Jasienica Rosielna
Załącznik nr 7

U M O W A nr ……
zawarta w dniu ............................... w Jasienicy Rosielnej pomiędzy:
Gminą Jasienica Rosielna 36-220 Jasienica Rosielna 240
NIP 686- 15 - 76 - 360 reprezentowaną przez:
Wójta Gminy

-

przy kontrasygnacie

Marka Ćwiąkała
Skarbnika Gminy – Elżbiety Barud

zwanym dalej „Zamawiającym”
a
..........................................................................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
....................................................................................................................................................................
NIP…………………. Regon…………………..
§1
1. Przedmiotem umowy jest:

Dostawa i montaż sprzętu i wyposażenia dydaktycznego w ramach
projektu: Nowoczesny rozwój placówek oświatowych w Gminie Jasienica
Rosielna dzięki inwestycjom w przebudowę, modernizację i wyposażenie”
Część 1 …………..
Część 2 ………….

§1
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje
stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że dostarczany sprzęt pochodzi z oficjalnych kanałów
dystrybucyjnych jest fabrycznie nowy, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych,
wykonawczych i prawnych.
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3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia - określony przez
Zamawiającego zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym
załącznik do umowy na własny koszt i ryzyko oraz zapewnienie rozładunku, wniesienia i
montażu do rozbudowanego budynku administracyjnego w terminie do 30 maja 2014 r.
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z przedmiotem zamówienia instrukcji
obsługi i innych dokumentów w języku polskim niezbędnych do korzystania z urządzeń i
sprzętu.
5. Dokumentem potwierdzającym odbiór przedmiotu umowy będzie protokół odbioru
podpisany przez obie strony (zał do umowy).
§2
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot umowy wynagrodzenie
ryczałtowe:
Część 1
netto
w
kwocie
……………………..…………………….……………..
zł
(słownie:…………………………………………………zł
netto),
powiększonej
o obowiązujący w tym zakresie podatek VAT w wysokości ….%, w kwocie
……………………zł (słownie: …………………………………………………………..zł),
co daje ostateczną kwotę do zapłaty w wysokości ………………….. zł brutto (słownie:
……………………………………………………………………….zł brutto) zgodnie z ofertą
cenową Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do umowy
Część 2
netto
w
kwocie
……………………..…………………….……………..
zł
(słownie:…………………………………………………zł
netto),
powiększonej
o obowiązujący w tym zakresie podatek VAT w wysokości ….%, w kwocie
……………………zł (słownie: …………………………………………………………..zł),
co daje ostateczną kwotę do zapłaty w wysokości ………………….. zł brutto (słownie:
……………………………………………………………………….zł brutto) zgodnie z ofertą
cenową Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do umowy
§3
1. Ustalona w wyniku przetargu nieograniczonego wysokość wynagrodzenia za przedmiot
umowy pozostaje niezmieniona do końca realizacji przedmiotu umowy.
2. Wynagrodzenie obejmuje całkowitą należność, jaką Zamawiający zobowiązany jest
zapłacić za przedmiot umowy, co obejmuje m.in. koszty wydania i odebrania przedmiotu
umowy,
w szczególności koszty i opłaty związane z dostarczeniem przedmiotu umowy do miejsc
wskazanych przez Zamawiającego, opłaty za transport, załadunek, wyładunek, montaż oraz
dokumentację niezbędną do prawidłowego użytkowania przedmiotu umowy.
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§5
1. Należność Wykonawcy określona w §2 umowy zostanie przelana na konto Wykonawcy
w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz po
wykonaniu całości zadania, potwierdzonego protokołem odbioru, o którym mowa w §1
umowy. Za dzień zapłaty uznaje się dzień dokonania przelewu z rachunku bankowego
Zamawiającego.
1) Faktura VAT, o której mowa w niniejszym paragrafie będzie wystawiona na
Zamawiającego

-

dane

do

korespondencji

i

wystawienia

faktury

VAT:

Gmina Jasienica Rosielna 36-220 Jasienica Rosielna 240 NIP:686-15-76-360.
2) Powyższe wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy zawiera wszystkie koszty prawidłowego
zrealizowania pełnego zakresu ilościowego i jakościowego przedmiotu niniejszej umowy, jak
również ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych
z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających
lub mogących mieć wpływ na koszty.

2. Wykonawca wystawi fakturę VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§6
Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
§7
Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość przedmiotu umowy.
§8
Wraz z wydaniem przedmiotu umowy, Wykonawca dostarczy wszelkie dokumenty, karty
produktu i karty gwarancyjne, niezbędne do prawidłowego korzystania z przedmiotu
zamówienia.
§9
1.Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony sprzęt zgodnie z wymaganiami
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz z deklaracją zawartą w formularzu
oferty, która stanowi integralną część niniejszej umowy, a która wynosi nie mniej niż 36
miesięcy. Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania protokołu odbioru.
Gwarancja obejmuje prawidłowe działanie sprzętu oraz bezpłatne dokonanie lub wymiany
ewentualnych uszkodzonych elementów na nowe o identycznych lub lepszych parametrach.
2. Wykonawca zapewnia następujące warunki serwisu:
a) jakakolwiek usterka lub awaria, która nastąpi w okresie gwarancji, będzie usunięta przez
Wykonawcę bezpłatnie, w najszybszym możliwym do wykonania terminie, wyznaczonym
przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest pokryć w całości koszty związane
z wykonywaniem przez niego obowiązków wynikających z gwarancji m.in. koszty dojazdu
serwisu do Zamawiającego, transportu przedmiotu umowy do i z serwisu oraz dostarczenie go
z powrotem do Zamawiającego (miejsca pierwotnego odbioru), koszty części i robocizny,
b) Wykonawca zapewni naprawę sprzętu lub dostarczenie sprzętu zamiennego w okresie
trzech dni roboczych od daty zgłoszenia o usterce lub awarii sprzętu, przy czym zgłoszenie to
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będzie przekazywane przez Zamawiającego faksem na nr ………………….. lub pocztą
elektroniczną na e-mail ……………. .
c) Usunięcie wady (usterki) będzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu
przez Wykonawcę Zamawiającego o jej usunięciu.
d) Jeżeli z jakiegokolwiek powodu leżącego po stronie Wykonawcy nie usunie on wady
(usterki) w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo usunąć wady na koszt
i niebezpieczeństwo Wykonawcy. W tym wypadku Wykonawca zobowiązany jest pokryć
związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty otrzymania dowodu zapłaty.
3. Wykonawca nie może odmówić wymiany towaru wadliwego na nowy, jeżeli był już on
naprawiany lub gdy wada jest tego rodzaju, że nie rokuje doprowadzenia przedmiotu umowy
do jakości, jaką powinien on posiadać w warunkach eksploatacji zgodnych z instrukcją
obsługi.
4. Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli wykaże, że wady
powstały z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności z powodu
niezgodnego z przeznaczeniem używania rzeczy lub niewłaściwej obsługi.
5. W razie zniszczenia lub zgubienia dokumentu gwarancyjnego Zamawiający nie traci
uprawnień z tytułu gwarancji, jeżeli wykaże przy pomocy innego dowodu - w szczególności
niniejszej umowy - istnienie zobowiązania z tytułu gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany
do zabezpieczenia niniejszych warunków gwarancji przez producenta, jeżeli producent
wystawi również dokument gwarancyjny.
6. Gwarancja traci ważność, gdy Zamawiający przeprowadzi samodzielnie, bez zgody
Wykonawcy, naprawy lub istotne zmiany w sprzęcie.
§ 10
Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:
- Wykonawca nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,
- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
(podstawa prawna - art. 145 upzp).
Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone do końca okresu gwarancji dzielonej przez
Wykonawcę.
§ 11
Obowiązkową formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane
w następujących wypadkach i wysokościach:
- za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 1 ust. 3,
Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia
umownego za każdy dzień zwłoki,
- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień
zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca płaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego,
- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn innych niż określone w art. 145 upzp oraz innych
niż nienależyte wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań umownych, Zamawiający zapłaci
Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.
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§ 12
Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość
kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§ 13
1. Wszelkie oświadczenia Stron umowy będą składane na piśmie pod rygorem nieważności
listem poleconym lub za potwierdzeniem ich złożenia.
2. Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy nie wpływa na
ważność umowy w całości. W takim przypadku Strony zastępują nieważne postanowienie
postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami umowy.
3. Strony przewidują możliwość wprowadzenia następujących zmian do umowy,
w okolicznościach określonych poniżej:
a) zmiana w sposobie realizacji zamówienia polegająca na: zmianie osób, podwykonawców,
partnerów konsorcjum i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia
pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie
nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić
z przyczyn organizacyjnych.
b) zmiana wynagrodzenia:
- zmiana urzędowej stawki podatku VAT.
Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych ust. 3 okoliczności nie stanowi bezwzględnego
zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy
roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.
4. Wszelkie zmiany umowy nie mogą być niezgodne z przepisami upzp. Wymagają one
formy pisemnej i podpisów upoważnionych przedstawicieli stron.
§ 14
Ewentualne sporne sprawy dotyczące umowy będą rozpatrywane przez Sąd Rejonowy
w Brzozowie.
§ 15
W sprawach nie uregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych.
§ 16
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

…..……………..
……………..……..
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
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Załącznik nr 1 do umowy

PROTOKÓŁ KOŃCOWY ODBIORU DOSTAWY
odbioru końcowego: ………………………………..
Dostawa realizowana była przez: ………………………………………………………….
Zamawiający:
1…………………………………………
2…………………………………………
3. ……………………………………….
Wykonawca :
1…………………………………………
2…………………………………………
3. ……………………………………….
Ustalenia dotyczące odbioru:
Na podstawie przedstawionych dokumentów po przeprowadzeniu dokładnej kontroli,
sprawdzeniu działania wszelkich urządzeń, ustalono, że:
1. Dostawa została wykonana w terminie …………………….
2. Dostawa i montaż zostały wykonane zgodnie z dokumentacją, wymogami
technicznymi.
3. Komisja wnioskuje o dokonanie zapłaty za wykonanie dostawy.
4. Zakres dostawy jest zgodny z zakresem umowy nr ……………... z dnia
…………………..
5. Jakość dostawy nie budzi zastrzeżeń.
6. Na tym protokół zakończono i podpisano:
ZAMAWIAJĄCY:

…………………………………….

WYKONAWCA :

…………………………………….
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