Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego

UMOWA nr
realizowana w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica”
pomiędzy Gminą Żórawina
reprezentowaną
przez Wójta Gminy
- Jana Żukowskiego,
przy kontrasygnacie Skarbnika
- Krzysztofa Bagińskiego,
zwaną dalej
Zamawiającym,
a …………………………………………………………………..
…………………………………………………………………….
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą", reprezentowanym
- ……………………….

przez
o następującej treści:
§1
1.

Przedmiotem umowy jest dostawa, montaż, uruchomienie i przeszkolenie techniczne
użytkowników pomocy dydaktycznych nowego i nieużywanego sprzętu mutlimedialnego
określonego w §2 ust. 2 niniejszej umowy do Szkoły Podstawowej
…………………………………………………………………………………………………
§2

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostawy, montażu,
uruchomienia i przeszkolenia technicznego użytkowników pomocy dydaktycznych nowego
i nieużywanego sprzętu mutlimedialnego określonego w §2 ust. 2 niniejszej umowy do
………………………………………………………………………………………………..
2. W celu prawidłowej realizacji przedmiotu, o którym mowa w ustępie wyżej, Dostawca
zobowiązuje się do dostawy, montażu, uruchomienia i przeszkolenia technicznego
użytkowników urządzeń przedstawionych w ofercie z dnia ……………….:
 ........……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………….
3. Urządzenia winny być zgodne z przedstawionymi kartami produktów, zawartymi w ofercie
w ofercie z dnia ………………
4. W przypadku braku możliwości dostarczenia sprzętu zgodnego z ofertą, możliwa jest
dostawa sprzętu o parametrach wyższych, przy niezmienionej cenie skazanej w ofercie.
5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić realizację zamówienia w sposób rzetelny, ze
szczególną starannością.
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6. W celu prawidłowej realizacji zamówienia Zamawiający zobowiązuje się udzielić wszelkich
niezbędnych informacji dotyczących realizowanego projektu.
§3
1. Realizacja przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy nastąpi w miejscu i
czasie ustalonym z Zamawiającym w okresie od ………….. do …………… r. z
uwzględnieniem postanowień § 2 umowy.
2. Dostawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu faktury za dostarczone
urządzenia.
3. Fakturę VAT należy wystawić na: Nabywca: Gminę Żórawina, ul. Kolejowa 6, 55-020
Żórawina, NIP 914-10-02-520, Płatnik: Urząd Gminy Żórawina ul. Kolejowa 6, 55-020
Żórawina.
4. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Dostawca otrzyma zapłatę brutto, zgodnie z
przesłaną ofertą.
5. Zapłata, o której mowa w § 3 ust. 4 zostanie uregulowana najpóźniej w terminie 21 dni od
momentu przedłożenia faktury do niniejszej umowy przez Dostawcę, przelewem, na
rachunek bankowy Dostawcy wskazany na fakturze.
6. Faktura powinna zawierać opis: „Dostarczenie, montaż, uruchomienie i przeszkolenie
użytkowników pomocy dydaktycznych w ramach zadania „Aktywna tablica” dla
……………………………………………………………………………………………….”.
7. Ogólna wartość przedmiotu umowy wyniesie: ………………… brutto
(słownie:……………………………………………………………… brutto).
§4
1. Dostawca zobowiązuje się wpłacić na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitej wartości zamówienia brutto.
2. Dostawca zobowiązuje się do wpłacenia całkowitego zabezpieczenia umowy przed
dokonaniem dostawy.
3. W przypadku należytego wykonania przedmiotu umowy, a także terminowego poprawienia
wynikłych wad i usterek, Dostawcy przysługuje zwrot w pełnej wysokości po wygaśnięciu
okresu gwarancji, jeżeli w trakcie jej trwania nie ujawniły się wady objęte gwarancją.
4. W przypadku nienależytego wykonania umowy, zabezpieczenie stanowi gwarancję wypłaty
kar umownych zgodnie z §9 ust.2.
§5
1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć urządzenia bez usterek, terminowo i z zachowaniem
należytej staranności w trakcie transportu.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Dostawcę przedmiotu umowy
podwykonawcom.
3. W przypadku nie wykonania zamówienia w ustalonym terminie, wykonania go w sposób
nienależyty Zamawiający ma prawo do pomniejszenia zapłaty.
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§6
1. Dostawca udziela gwarancji na okres …………miesięcy (której bieg rozpoczyna się po
podpisaniu protokołu odbioru urządzeń, a w przypadku stwierdzenia usterek – w momencie
sporządzenia protokołu odbioru dotyczącego pozbawionego wad sprzętu).
2. Dostawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad urządzeń w trakcie trwania
gwarancji, w możliwie najkrótszym terminie, jeżeli usunięcie wad nie jest możliwe,
zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu nowego o takiej samej, lub lepszej specyfikacji
(parametrach użytkowych). Okres gwarancji wydłuża się o czas naprawy.
§7
1. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu i
oświadczają, że ich aktualne adresy dla korespondencji są następujące:
Zamawiający: Gmina Żórawina ul. Kolejowa 6, 55-020 Żórawina,
Dostawca: ……………………………………………
§8
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności.
2. Zmiany postanowień zawartej umowy jest możliwe, gdy konieczność wprowadzenia zmian
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub
zmiany te są korzystne dla obu stron, pod warunkiem, że nie zmieni to kosztów zamówienia.
§9
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
a) w wysokości 10% wartości umowy za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą
Dostawcy,
b) w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie faktury.
2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) w wysokości 10% wartości umowy za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą
Zamawiającego,
b) w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia za opóźnienie
w realizacji umowy.
§10
1.
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W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy potrzeby rozstrzygnięcia

spraw lub problemów, Strony będą je podejmować i rozstrzygać bez zbędnej zwłoki.

§11
Do wzajemnych kontaktów przy realizacji przedmiotu umowy wyznacza się:
ze strony Dostawcy – ………………………….
ze strony Zamawiającego– ……………………

§12
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§14
Sprawy sporne, których nie będą Strony w stanie załatwić we własnym zakresie rozstrzygać będzie
właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.
§15
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Dostawcy, trzy dla
Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY
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WYKONAWCA

