Akademia rozwoju – lepszy start w edukację.
Załącznik nr 3 – wzór umowy

UMOWA
Zawarta w dniu ………….. 2012 r. w Międzybrodziu Bialskim
Pomiędzy:
Gminnym Zespołem Oświatowym w Czernichowie, ul. Bielska 2, 34-312 Międzybrodzie
Bialskie, NIP 5532380069, REGON: 240609175 reprezentowanym przez:
Maciej Krakowiński – Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego w Czernichowie,
Zwanym w treści umowy „Zamawiającym”
A
………………………………………………………………
NIP: ………………………………………………………..
REGON: …………………………………………………..
Reprezentowanym przez
……………………………………………………………..
Zwanym dalej „Wykonawcą”
Niniejsza umowa zawarta została w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa na rzecz Zamawiającego pomocy
dydaktycznych dla Gminnego Zespołu Oświatowego Czernichowie do projektu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego „Akademia rozwoju – lepszy start w edukację”, w zakresie odpowiadającym
przedmiotowi zamówienia określonego w załączniku nr 5 do oferty Wykonawcy w części
……….:
Dostawa
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… w ramach projektu „Akademia rozwoju – lepszy start w
edukację”.
§2
1. Wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy nastąpi w terminie do 08
października 2012 r.
2. Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa wygasa w przypadku wyczerpania
całości asortymentu określonego w załączniku nr 1a/1b do oferty Wykonawcy, przed
terminem określonym w ust. 1.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości i proporcji wymienionych w
załączniku nr 5 do SIWZ przedmiotów zamówienia, w zależności od bieżących potrzeb,
jednocześnie zamawiający gwarantuje zrealizowanie 70 % wartości umowy.
4. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron za 14 dniowym okresem
wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień tygodnia.
5. W przypadku trzykrotnego pisemnego upomnienia Wykonawcy, co do nienależytego
wykonania przedmiotu umowy (terminowość dostawy, jakość produktów, powtarzające się
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reklamacje) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania
okresu wypowiedzenia (w trybie natychmiastowym).
6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć chwili zawarcia umowy,
zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
7. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, strony dopuszczają
zmiany umowy w zakresie ewentualnej zmiany cen, jedynie w przypadku dokonanej przez
właściwy organ państwowy zmiany stawki podatku VAT. Wprowadzenie nowych cen musi
się odbyć w wysokości proporcjonalnej do wprowadzonych zmian, uwzględniających
proporcjonalne zmiany ww. czynnika cenotwórczego.
§3
1. Na dwa dni robocze przed planowaną dostawą Wykonawca poinformuje Zamawiającego
(telefonicznie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej) o: dacie i godzinie dostawy,
osobach realizujących dostawę.
2. Do obowiązków wykonawcy należy:
a) Dostarczenie przedmiotu dostawy na swój koszt na adresy wskazane w załączniku nr
2 do niniejszej umowy w godzinach: 8.00-15.00;
b) Wniesienie przedmiotu dostawy do pomieszczenia wskazanego przez
upoważnionego pracownika zamawiającego/odbiorcy.
§4
1. Osobami uprawnionymi do odbioru przedmiotu umowy ze strony zamawiającego jest
Maciej Krakowiński a także dyrektorzy szkół wymienieni w załączniku nr 2 do umowy.
2. Odbiór ilościowy przedmiotu zamówienia zostanie dokonany przez przedstawicieli
zamawiającego/odbiorcy w obecności przedstawicieli wykonawcy, w miejscu wykonania
umowy.
3. Czynności odbioru będą polegały na stwierdzeniu: jakości i nienaruszalności opakowania
oraz zgodności stanu ilościowego przedmiotu odbioru ze złożonym przez Zamawiającego
zamówieniem.
4. Dokumentem stwierdzającym dokonanie odbioru będzie protokół zdawczo-odbiorczy
stanowiący załącznik nr 1 do umowy, podpisany przez obie strony.
5. W razie zgłoszenia zastrzeżeń w protokole zdawczo-odbiorczym, zamawiający pisemnie
wyznaczy wykonawcy stosowny termin (nie dłuższy niż 5 dni) w celu:
a) Usunięcia stwierdzonych protokołem wad, lub
b) Dostarczenia towarów, których wykonawca nie dostarczył zamawiającemu.
6. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady, w tym poprzez dostarczenie towarów
wolnych od wad w miejsce wadliwych, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, bez
osobnego wynagrodzenia z tego tytułu.
7. Stwierdzenie przez zamawiającego usunięcia przez wykonawcę wad będzie stanowić
podstawę do sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.
§5
1. Wartość zamówienia, zgodnie ze złożoną ofertą wynosi do ………… zł brutto (słownie
……………………………………………………………
zł).
Wynagrodzenie
jest
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
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2. Wynagrodzenie ostateczne wynikać będzie z rzeczywiście wykonanych dostaw,
potwierdzonych przez zamawiającego, z tym że nie może przewyższać kwoty, o której mowa
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
3. W całym okresie obowiązywania umowy, wykonawca zobowiązany jest do zachowania,
co do każdej pozycji, ceny określonej w załączniku nr 1a/ 1b* do oferty zaoferowanej w
postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia niniejszej umowy.
4. Wartość poszczególnych zamówień obejmuje wszystkie koszty wykonawcy związane z
dostawą przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego, w tym m.in. opakowania,
oznakowania, koszty transportu, załadunku, wyładunku.
5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
wykonawcę, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury VAT – odrębnie dla każdej dostawy, zgodnej z przekazanym
zamówieniem, przy czym suma wartości poszczególnych faktur nie może przewyższać kwoty
wynagrodzenia określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. Podstawą wystawienia faktury jest
podpisanie przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 4 ust.
4 niniejszej umowy, bez zastrzeżeń.
6. Jako dzień zapłaty strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku
bankowego zamawiającego.
§6
1. Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia tj. na
urządzenie objęte gwarancją producenta, na okres 12 miesięcy licząc od dnia podpisania
protokołu odbioru przez obie strony bez zastrzeżeń.
2. W przypadku wad przedmiotu umowy, uniemożliwiających prawidłowe użytkowanie
urządzenia, wykonawca gwarantuje: wymianę wadliwego urządzenia na nowe, naprawę
urządzenia w autoryzowanym serwisie producenta lub wymianę urządzenia na własny koszt.
3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później jednak niż 2 dni robocze od
zgłoszenia, rozpatrzenia reklamacji zgłaszanych pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną
przez Zamawiającego.
4. W przypadku uwzględnienia reklamacji wykonawca zobowiązany jest do wymiany
wadliwych materiałów na wolne od wad w terminie 2 dni roboczych od podjęcia decyzji.
5. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji, wykonawca jest zobowiązany do
zawiadomienia o tym zamawiającego na piśmie, podając szczegółowe uzasadnienie swojej
decyzji.
6. Wszelkie koszty usług gwarancyjnych, w tym koszty transportu ponosi wykonawca.
§7
1. W przypadku nie wywiązania się przez wykonawcę z przedmiotu umowy w terminie,
wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną
w wysokości 10% wartości nie
zrealizowanego w terminie zamówienia.
2. W przypadku, gdy zwłoka w realizacji zamówienia będzie dłuższa niż 14 dni,
zamawiający może odstąpić od umowy, żądając jednocześnie zapłaty kary umownej w
wysokości 20% ceny brutto zamówienia.
3. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od
zamawiającego, wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 20%
maksymalnej ceny brutto wskazanej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, niezależnie od kar
umownych z tytułu opóźnienia.
4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających
zastrzeżone na jego rzecz kary umowne.
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5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej określonej w § 7 ust. 1,2,3
niniejszej umowy z wypłaconego mu wynagrodzenia.
§8
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom tylko w zakresie
określonym w ofercie.
2. W przypadku naruszenia postanowień § 8 ust. 1 niniejszej umowy Zamawiający może
wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
3. Za działania i zaniechania podmiotów, którym wykonawca powierzył wykonanie
zamówienia wykonawca odpowiada jak za własne.
§9
1. Osobą ze strony zamawiającego odpowiedzialną za realizację postanowień niniejszej
umowy oraz upoważnioną do kontaktu z wykonawcą jest Maciej Krakowiński i Anna Korbel –
tel. 33 8661865; e-mail: czernichow@gzo.com.pl.
2. Osobą ze strony wykonawcy odpowiedzialną za realizację postanowień niniejszej umowy
oraz upoważnioną do kontaktu z zamawiającym jest: ……………………………………………..
Tel. …………………….
Fax. ……………………
e-mail: …………………………………………
§ 10
1. Umowa niniejsza zawarta została zgodnie z prawem polskim.
2. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej
umowy jest sąd właściwy dla siedziby zamawiającego.
3. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności i muszą być zgodne z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i inne obowiązujące przepisy prawa
polskiego.
5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
§ 11
1. Integralną częścią niniejszej umowy są:
a) Oferta wykonawcy ze szczegółowym kosztorysem dla części 1-8,
b) Wzór protokołu zdawczo – odbiorczego (załącznik nr 1 do umowy),
c) Lista osób uprawnionych do odbioru przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do
umowy).
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*Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 1

PROTOKÓŁ
ZDAWCZO-ODBIORCZY

DOSTARCZAJĄCY/WYKONAWCA:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
ODBIORCA/ZAMAWIAJĄCY:
Gminny Zespół Oświatowy w Czernichowie, ul. Bielska 2, 34-312 Międzybrodzie Bialskie
Reprezentowany przez:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

LpLp.

Nazwa

Jednostka
miary

Ilość
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W dniu …………………………………. Odbiorca/zamawiający potwierdza/nie potwierdza*
zgodność dostarczonych pomocy dydaktycznych z przekazanym zamówieniem oraz zgłasza/nie
zgłasza* zastrzeżenia/zastrzeżeń* do realizacji dostawy.

*niepotrzebne skreślić
Załącznik nr 2

Lista osób uprawnionych do odbioru przedmiotu zamówienia
1. Aleksandra Błasiak – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. T. Kościuszki w
Międzybrodziu Bialskim, ul. Kasperków 8;
2. Stanisław Droździk – Dyrektor Zespołu Szkół w Międzybrodziu Bialskim, ul. Bielska 2;
3. Jolanta Raczek – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernichowie, ul.
Turystyczna 8;
4. Roman Rokita – Dyrektor Zespołu Szkół w Międzybrodziu Żywieckim, ul. Beskidzka 27;

