Comenius- Partnerskie Projekty Szkół- „IT competence In promoting our regions”

UMOWA NR …. /2014
Zawarta w dniu ………..w Łukowie pomiędzy : Zespołem Szkół Nr 3 im. Władysława Stanisława
Reymonta w Łukowie, w imieniu którego działają:
1. ……………………
2. ……………………
zwanym dalej Zamawiającym,
a
……………………….
……………………….
……………………….
NIP ……
REGON …..
zwanym dalej Wykonawcą.
Umowa niniejsza zawarta została w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego – art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Tekst
jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 późn. zmianami) w ramach projektu ComeniusPartnerskie Projekty Szkół „IT competence in promoting our regions”.
Numer ogłoszenia BIP 147726- 20 14
§ 1.
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu, w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego, a Zamawiający do odebrania zamówienia opisanego szczegółowo w załączniku do
niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy w terminie do …. dni od dnia
zawarcia umowy.
3. Wykonawca udziela 24-miesięcznej gwarancji na ………. stanowiące przedmiot umowy. Okres
gwarancji biegnie od daty odbioru końcowego.
4. Przedmiot umowy Wykonawca dostarczy własnym transportem i na własny koszt.
5. Datę oraz godzinę dostarczenia przedmiotu umowy Wykonawca ustali z Zamawiającym
telefonicznie oraz potwierdzi faksem co najmniej trzy dni przed planowaną dostawą.
6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru,
reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie i potwierdzona faksem lub e-mailem. Wykonawca
zobowiązuje się niezwłocznie do jego wymiany na towar wolny od wad, w ilościach
zakwestionowanych przez Zamawiającego.*
§ 2.
1. Z czynności odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół odbioru będący
podstawą do wystawienia faktury.
2. Zamawiający uprawniony jest do odmowy przyjęcia dostawy niekompletnej.
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§ 3.
1. Za dostarczony przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę w kwocie:
………….PLN brutto (słownie: ………………………………………………
……………………………………….... złote 00/100)
tj. łącznie z podatkiem VAT.
2. Należność określona w ust. 1 płatna będzie na podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni od
dnia jej otrzymania, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: ……………………..
3. Faktura obejmująca całość przedmiotu umowy winna być wystawiona na:
Zespół Szkół nr 3 im Władysława St. Reymonta w Łukowie, 21-400 Łuków,
ul. Międzyrzecka 70
NIP: 825 14 18 155, REGON 001014079
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Uczenie się
przez całe życie”.
4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§ 4.
1. Osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do współdziałania w zakresie realizacji przedmiotu
umowy jest Mirosław Skwarek
2. Osobą wyznaczoną przez Wykonawcę, w zakresie realizacji przedmiotu umowy jest ……
§ 5.
1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania umowy, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% ceny brutto przedmiotu umowy za każdy
dzień zwłoki.
2. W przypadku dostawy wyposażenia niezgodnego ze szczegółowym opisem zamówienia
określonym w załącznikach 4 do SIWZ Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 30%
wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 3 ust. 1. Jednocześnie zobowiązany będzie do
dostarczenia na własny koszt wyposażenia zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia w ciągu 5
dni od dnia stwierdzenia niezgodności dostarczonego wyposażenia.
3. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy zapłaci on karę w wysokości 30%
wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 3 ust. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy, za
które odpowiada Wykonawca są w szczególności:
1) stwierdzenie przez Zamawiającego wady fizycznej lub prawnej przedmiotu umowy,
2) zwłoka w dostawie przedmiotu umowy przekraczająca 5 dni kalendarzowych.
§ 6.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Spory wynikłe na tle postanowień niniejszej umowy, a niezakończone polubownie, podlegają
orzecznictwu sądów powszechnych, właściwych dla siedziby Zamawiającego.
§ 7.
1. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze – Zamawiający.
2. Integralnym załącznikiem do umowy jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tożsamy z
opisem stanowiącym załącznik nr 4 i 5 do SIWZ.
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