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Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

UMOWA zawarta w dniu …………………
pomiędzy
Gmina Miejska Kamienna Góra
pl. Grunwaldzki 1
58-400 Kamienna Góra
www.kamiennagora.pl
reprezentowaną przez Krzysztofa Świątka – Burmistrza Kamiennej Góry
zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym,
a
……………………………………..
reprezentowaną przez:
………………….. - …………………
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą.
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, zamontowanie i skonfigurowanie sprzętu TIK w ramach
realizacji projektu pn. „Jutro zaczyna się dziś - kształcenie kompetencji kluczowych uczniów
szkół w Kamiennej Górze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 dla Działania 10.2: Zapewnienie równego
dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,
Poddziałania 10.2.4 – ZIT AW: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji
podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej nr umowy RPDS.10.02.04-02-0009/17-002.
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Integralną część umowy stanowi również oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.
§2
Termin wykonania przedmiotu umowy
Termin wykonania całości umowy ustala się na 14 dni od dnia podpisania umowy.
§3
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową realizację przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się, żeby dostarczone sprzęty TIK były nowe, kompletne, wykonane
w ramach bezpiecznych technologii oraz żeby spełniały wymagania obowiązujących norm,
parametrów, zapakowane w opakowania umożliwiające jednoznaczną identyfikację zapakowanego
produktu.
3. Wykonawca dostarczy sprzęt pod adres wskazany przez Zamawiającego od poniedziałku do
piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
4. Wykonawca we własnym zakresie zapewni rozładunek dostarczonego sprzętu.
5. Wraz z dostarczonym sprzętem TIK Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu
wszelkie dokumenty ich dotyczące, a w szczególności instrukcję w języku polskim, wszystkie
certyfikaty i atesty dopuszczające urządzenia i sprzętu do użytku oraz niezbędne certyfikaty
bezpieczeństwa w odniesieniu do produktów, które tego wymagają oraz gwarancje.
6. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów w czasie transportu ponosi Wykonawca.
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7. Wady towaru powstałe z winy Wykonawcy, których Zamawiający nie mógł stwierdzić przy
odbiorze zostaną usunięte przez Wykonawcę poprzez wymianę towaru na nowy w terminie 7 dni
od zgłoszenia przez Zamawiającego.
§4
Podwykonawcy
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia bez udziału podwykonawców.
§5
Odbiory
1. Wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone przez podpisanie przez obie strony
umowy protokołu zdawczo – odbiorczego ze strony:
1) Dostawcy: ……………………………………………
2) Zamawiającego: Burmistrza Kamiennej Góry lub osoby przez niego upoważnionej.
2. Z dniem podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego przechodzi na Zamawiającego ryzyko
utraty lub uszkodzenia sprzętu TIK.
3. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że sprzęt TIK nie nadaje się do
odbioru Zamawiający odmówi odbioru z winy Dostawcy.
4. Zamawiający ma prawo odmówić odebrania przedmiotu umowy: niepełnowartościowych o
obniżonej jakości, parametrach, z wadami, niezgodnych z przedmiotem zamówienia.
§6
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia
1. Strony umowy ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy określony
w §1 niniejszej umowy jest wynagrodzenie brutto w kwocie …………………….. (słownie złotych:
………………………………) w tym podatek VAT w kwocie ……………………… złotych
(słownie: …………………………………………….)
2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 nie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy.
3. Płatności za realizację umowy odbywać się będą po wykonaniu zadania na podstawie faktur
wystawionych bezpośrednio na Zamawiającego.
4. Płatność nastąpi w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury. Płatność nastąpi przelewem, na wskazany przez Wykonawcę na
fakturze rachunek bankowy.
5. Za datę zapłaty należności wynikającej z faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku
Zamawiającego.
§7
Rękojmia i gwarancja
1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt TIK jest dobrej jakości, fabrycznie nowy i bez
śladów używania.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu … miesięcznej gwarancji licząc od dnia odbioru bez
zastrzeżeń, na przedmiot umowy, z zastrzeżeniem ust. 3
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3. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiającemu przysługują wobec Wykonawcy
uprawnienia z tytułu rękojmi na okres 24 miesięcy.
4. Terminy rękojmi i gwarancji biegną od dnia dokonania przez Zamawiającego odbioru bez
zastrzeżeń.
5. Jeżeli w okresie gwarancji i rękojmi zostaną ujawnione wady w przedmiocie zamówienia,
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad lub wymiany przedmiotu zamówienia w terminie
określonym przez Zamawiającego, lecz nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady,
w ramach wynagrodzenia, o którym mowa § 7.
6. W przypadku niemożności usunięcia wad lub dokonania naprawy w powyższym terminie, jak
również w przypadku, gdy trzykrotnie wystąpiła wada, awaria lub usterka (nawet nieistotna)
Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad.
7. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń o zaistniałych wadach za pomocą faxu
lub telefonicznie.
8. W przypadku nie przystąpienia Wykonawcy do naprawy gwarancyjnej, lub jej nie dokonania w
terminie określonym w ust. 6, Zamawiający ma prawo dokonać naprawy we własnym zakresie lub
powierzyć wykonanie naprawy osobie trzeciej na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy
zachowując wszelkie roszczenia odszkodowawcze.
§8
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność
Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego za przedmiot umowy, o którym mowa
w § 6 ust. 1,
2) za zwłokę w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia za
przedmiot umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
3) za zwłokę w usunięciu wad i usterek przedmiotu umowy stwierdzonych przy jego odbiorze
końcowym w wysokości 0,1% wynagrodzenia za przedmiot umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1,
za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek,
4) za zwłokę w usunięciu wad i usterek przedmiotu umowy stwierdzonych w trakcie jego
użytkowania w okresie trwania rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia za
przedmiot umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu
wyznaczonego na usunięcie wad i usterek.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy, z przyczyn za które
ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego za
przedmiot umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1.
3. Stronom przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
§9
Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego
przez obie strony, pod rygorem nieważności. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić
za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności
takiej zmiany.
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2. W szczególności Zamawiający dopuszcza:
1) zmianę treści umowy w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem
zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia,
2) zmianę terminów realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub
Zamawiającego, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować, pod warunkiem, że takiej
zgody udzieli instytucja dofinansowująca i że Zamawiający nie straci dofinansowania.
§10
Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji umowy są:
1) po stronie Zamawiającego: Krzysztof Świątek Burmistrz Kamiennej Góry lub osoba przez
niego upoważniona.
2) po stronie Wykonawcy: ………………………………………………………..
§11
Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią przysługującej mu wobec Zamawiającego
wierzytelności, bez jego zgody wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
§12
Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego
§13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

