Projekt „Liczymy na sukces dzięki indywidualizacji” dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Gminnym Zespole Szkół w Tułowicach ,
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Załącznik 3 do SIWZ
Wzór umowy
zawarta w dniu ……………… 2012 roku w Tułowicach pomiędzy
Gminnym Zespołem Szkół w Tułowicach
z siedzibą 49-130 Tułowice ul. Świerczewskiego 21-21a,
reprezentowaną przez
1............................................................................................................................................
zwaną w dalszym tekście umowy Zamawiającym,
a

……………………………………………………............................................................. …....
z siedzibą w ……………………………..................zarejestrowanym w………………….....
pod numerem………………………………..NIP……………………REGON………………....
reprezentowanym przez: …………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą
w rezultacie wyboru oferty Wykonawcy została zawarta umowa następującej treści:
§1
Przedmiot umowy

1.

2.
3.

4.
5.
6.

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę w toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pod nazwą: Zakup, dostawa i montaż mebli szkolnych w ramach projektu
pt „Liczymy na sukces dzięki indywidualizacji” dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Gminnym Zespole Szkół w Tułowicach
Rodzaj oraz ilości zamawianej dostawy określone są szczegółowo w załączniku nr 1
SIWZ, który jest integralną częścią niniejszej umowy stanowiącym szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia.
Przedmiotowe zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i
zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 9.1.2.
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy fabrycznie nowy, bez wad wraz
z aktualnymi atestami i certyfikatami na bezpieczeństwo i zgodność użytkowania
zamawianych mebli w szkole z wymaganiami polskich i europejskich norm.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia naklejek z informacją o współfinansowaniu
projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z
stosownymi logotypami w celu oznaczenia dostarczonego przedmiotu zamówienia.
Dostawa przedmiotu umowy nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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§2
Termin i miejsce dostawy

1.

2.
3.

Dostawa obejmuje zakup, transport , dostarczenie i montaż przedmiotu umowy przez
Wykonawcę do Szkoły Podstawowej w Tułowicach im. Jana Pawła II w Gminnym Zespole
Szkół w Tułowicach , wskazanej przez Zamawiającego w siwz , zwanej dalej w umowie
Odbiorcami. Nazwa Odbiorcy, adres oraz asortyment, który winien być dostarczony do
danego odbiorcy zawiera załącznik nr 1 do SWIZ jednocześnie załącznik do niniejszej
umowy.
Przedmiot umowy wraz z wymaganymi atestami i certyfikatami winien być dostarczony do
Odbiorców w terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.
Termin wskazany w ust.2 jest ostatecznym terminem, w którym Wykonawca winien
wykonać przedmiotową umowę.
§3
Wynagrodzenie

1.

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy należy się wynagrodzenie ryczałtowe
zgodne ze złożoną ofertą przetargową w kwocie:

Cena netto:…………………………………….(słownie)……………………………………….
Cena brutto:…………………………………….(słownie)……………………………………..
2.

Wynagrodzenie zostanie zapłacone przez Zamawiającego przelewem na rachunek
Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 21 dni licząc od dnia otrzymania
poprawnej pod względem formalnym i rachunkowym faktury VAT, wystawionej na:
Gminny Zespół Szkół w Tułowicach
ul. Świerczewskiego 21-21 a
49-130 Tułowice
NIP 9910400103

3.
4.
5.

6.
7.

Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Podstawą do wystawienia faktury będzie potwierdzenie zrealizowania dostawy protokołami
zdawczo-odbiorczym przyjęcia przedmiotu umowy bez zastrzeżeń podpisanymi przez
Wykonawcę i przedstawiciela Odbiorcy (dyrektora danej jednostki organizacyjnej).
W przypadku gdy przedstawiciel Odbiorcy odmówi podpisania protokołu lub wniesienie
zastrzeżenia, z uwagi na wady dostarczonego przedmiotu umowy lub braki ilościowe,
Wykonawca zobowiązany jest wymienić dostarczony przedmiot umowy na wolny od wad
lub dostarczyć odpowiednią ilość przedmiotu umowy, w terminie 2 dni od dnia dostawy do
Odbiorcy, na swój koszt i ryzyko.
Zamawiający nie dopuszcza zmiany wysokości wynagrodzenia z tytułu wzrostu wskaźnika
inflacji.
W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury, w terminie wskazanym w ust. 2, Wykonawcy
należą się odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.
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§4
Kary umowne i odstąpienie od umowy
1.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :

1) wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia
w dostawie – w przypadku gdy Wykonawca opóźni się w dostawie przedmiotu umowy w terminie
wskazanym w § 2 ust .2 umowy;
2) w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 umowy - w przypadku gdy
Zamawiający odstąpi od umowy na postawie § 4 ust. 4 pkt 2 umowy.
2.
Kara umowna może zostać potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy.
3.
W każdym przypadku gdy wysokość szkody przekroczy wartość zastrzeżonej kary umownej
Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego jej wartość na zasadach
ogólnych.
4.
Zamawiający może odstąpić od umowy:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym
odstąpienie od umowy w tym trybie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
tych okolicznościach,
2) gdy Wykonawca opóźnia się z dostawą przedmiotu umowy o ponad 3 dni.
5. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz
uzasadnienia odstąpienia od umowy.
§5
Gwarancja jakości
1.
2.

3.

Na dostarczony sprzęt Wykonawca udzieli gwarancji jakości na okres co najmniej 24
miesięcy.
W przypadku wystąpienia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji lub rękojmi,
Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia lub dostarczenia przedmiotu umowy wolnego
od wad, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, uwzględniającym czas niezbędny
do usunięcia wady albo dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad.
W przypadku konieczności wykonania naprawy poza siedzibą Odbiorcy, w której znajduje
się przedmiot umowy, odbiór wadliwego i dostawa wolnego od wad przedmiotu umowy,
nastąpi na koszt Wykonawcy.
§6
Zmiany umowy

1.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, w
szczególności zmiany umowy mogą dotyczyć :

1) terminu realizacji zamówienia;
2) wynagrodzenia;
3) warunków płatności.
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2.

Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą nastąpić w następujących sytuacjach:
1) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia
„siły wyższej” t.j. katastrofa naturalna, strajk, pożar, eksplozja, wojna, atak terrorystyczny
pod warunkiem, że Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego o wystąpieniu
zdarzenia siły wyższej nie później aniżeli w ciągu 2 dni od dnia w/w zdarzenia. Przesunięcie
terminu następuje o ilość dni, w których zdarzenie siły wyższej wystąpiło;
2) zmiana wynagrodzenia i warunków płatności może nastąpić w przypadku zmiany stawki
podatku od towarów i usług na dzień wystawienia faktury w stosunku do stawki
obowiązującej w dniu podpisania umowy;
3) gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego.
3. Oprócz przypadków określonych w ust. 2. zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy może
nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności
w innych nieprzewidzianych przypadkach, których nie można było przewidzieć a leżących po
stronie Zamawiającego.
4. Zmiany do umowy następują na pisemny wniosek jednej ze stron wraz z uzasadnieniem
konieczności wprowadzenia tych zmian.
5. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla zachowania swojej ważności formy pisemnej w
postaci aneksu, pod rygorem nieważności.
§7
Postanowienia końcowe
1.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
2.
Ewentualne spory wynikające z przedmiotowej umowy będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
3.
Osobą upoważnioną do stałego kontaktu z ZAMAWIAJĄCYM w sprawie realizacji umowy
jest ze strony WYKONAWCY …......................................... tel.............................................
4.
Osobą upoważnioną do stałego kontaktu z WYKONAWCĄ w sprawie realizacji umowy jest
ze strony ZAMAWIAJĄCEGO ………………….. tel. ………............................................
5.
Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i
3 dla Zamawiającego.
6.
Integralnymi częściami niniejszej umowy są:
1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ,
2) oferta Wykonawcy – załącznik nr 2;

…...................................................
Zamawiający

…......................................................
Wykonawca

