Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego
Umowa Nr ...
zawarta w dniu ……………………………… roku w Sieradzu pomiędzy:
Gminą Sieradz z siedzibą w 98-200 Sieradz; NIP: 8272162123 w imieniu i na rzecz której
działa:
Jarosław Kaźmierczak – Wójt Gminy Sieradz,
przy kontrasygnacie Beaty Woźniak – Skarbnika Gminy,
zwanymi dalej „Zamawiającym”,
a
………………………………………………………………………………………….............
zwanym dalej: „Wykonawcą”, zwanymi dalej: „Stroną” lub „Stronami”

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie zasady konkurencyjności
zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r., którego przedmiotem jest zakup sprzętu
TIK do prowadzenia zajęć specjalistycznych w ramach projektu pn. „Nasze przedszkole”,
Strony zawierają umowę na wykonanie tego zadania i oświadczają co następuje:

§1
1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia interaktywnej
pomocy dydaktycznej – magiczny dywan wraz z akcesoriami i oprogramowaniem,
5 sztuk

tabletów

przenośnych

dla

uczniów,

monitora

interaktywnego

wraz z oprogramowaniem do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej
im. Wojciecha Janczaka w Charłupi Małej w ramach projektu pn. „Nasze przedszkole”.
2.

Zakres zamówienia obejmuje zakup i dostawę sprzętu zgodnie z Załącznikiem Nr 1
do zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia.
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3.

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia na poziomie zgodnym
z wymaganiami technicznymi i jakościowymi określonymi w opisie przedmiotu
zamówienia, zawartymi w specyfikacji oraz zgodnym z obowiązującymi normami.

4.

Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia/ sprzęt posiadają atesty i certyfikaty
bezpieczeństwa poświadczające zgodność z normami obowiązującymi w Unii
Europejskiej. Oznacza to, że są całkowicie bezpieczne i w pełni odpowiadają wymogą
stawianym produktom dla placówek szkolnych oraz dopuszczone są do użytku
w placówkach szkolnych. Ponadto jeśli wymaga tego charakter przedmiotu winny
nadawać się do bezpośredniego użytku.

5.

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Janczaka w Charłupi Małej,
ul. Szkolna 15, 98-200 Sieradz

6.

Umowa

zostaje

zawarta

na

okres

od

dnia

…………..

2019

r.

do dnia…………………2019 r.

§2
1.

Do obowiązków Wykonawcy należy staranne oraz rzetelne wykonywanie czynności
wymienionych w § 1.

2.

Na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa,
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną
w przypadku gdy dotyczy.

3.

Osobami upoważnionymi do kontaktów ze strony Zamawiającego w celu realizacji
niniejszej umowy są:
……………………… – email: …………………………………. tel.: …………………
…………………………… – email:…………………………… tel.: …………………

4.

Osobami upoważnionymi do kontaktów ze strony Wykonawcy w celu realizacji
niniejszej umowy są:
…………………………. – email: …………………………… tel.: ……………………
………………………. – email: …………………………… tel.: ………………………..
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§3
1.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy za przedmiot umowy wymieniony w § 1 ust. 1 i 2,
cenę w wysokości: netto: ……..…………. zł (słownie: ………………..………), podatek
VAT ………. zł (słownie: ……...………………) łącznie brutto: …………. zł (słownie:
………………...) zgodnie ze złożoną ofertą.

2.

Wynagrodzenie ustalono na podstawie cen wyszczególnionych w formularzu ofertowym
Wykonawcy, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej umowy oraz na podstawie opisu
przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

3.

Wykonawca oświadcza, że koszty transportu, opakowania, oznakowania, gwarancji
i pozostałe koszty zawarte są w cenie podanej w ust. 1.

4.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru ostatecznego przedmiotu
zamówienia, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury VAT zestawieniu wartości
wykonanych dostaw zatwierdzonego przez Zamawiającego.

5.

Faktura wystawiona będzie na Gminę Sieradz, ul. Armii Krajowej 5; 98-200 Sieradz, NIP
827-216-21-23 Regon 730934520.

6.

Termin płatności wynosi 14 dni licząc od dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowej
faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy na niej wskazany.

7.

Strony postanawiają, że w razie stwierdzenia wad, uniemożliwiających wykorzystanie
urządzeń/ sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, płatność za dostawę nastąpi po ich
usunięciu na koszt Wykonawcy.

§4
1.

Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

2.

Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1.1 Wykonawca płaci zamawiającemu kary umowne:
1.1.1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie określonym w § 1
ust. 6 umowy - 0,1 % wysokości wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.
1.1.2. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 10 %
wynagrodzenia umownego.
1.2 Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
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1.2.1 z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy
w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego z wyłączeniem przypadków
określonych w § 7 pkt 1.pkt. 1.1.
3.

Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§5
1.

Oprócz wypadków wymienionych w treści umowy a wynikających z Kodeksu
Cywilnego stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących
sytuacjach:
1.1. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie
jednego miesiąca od powzięcia tej decyzji;
1.2. zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;
1.3. Wykonawca nie rozpoczął dostawy bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

2.

Wykonawcy przysługuje
gdy Zamawiający

prawo do

odmawia

bez

odstąpienia od

uzasadnionej

umowy w

przyczyny

odbioru

szczególności
przedmiotu

zamówienia.
3.

Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.

§6
1.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnego Aneksu pod rygorem
nieważności.

2.

Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, w zakresie terminów oraz
zakresu jej wykonania w następujących okolicznościach:
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1.1 wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację umowy – w zakresie dostosowania postanowień
umowy do zmiany przepisów prawa;
1.2 wystąpienia siły wyższej (siła wyższa – zdarzenie lub połączenie zdarzeń
obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają
wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony
nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im
przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla
cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych). Termin może zostać wydłużony o
czas niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej uniemożliwiającej
realizację umowy w pierwotnym terminie;
1.3 wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie,
których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie
rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej
zapisów, w zakresie dostosowania do celu zmiany;
1.4 wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy – w zakresie dostosowania
umowy do okoliczności wymienionych w podpunktach 1,2,3;
1.5 zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności
spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, które nie były
możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy – w zakresie dostosowania
umowy do zmian nią spowodowanych;
1.6 w

przypadku

braku

możliwości

dostarczenia

przedmiotu

zamówienia

w wyznaczonym terminie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a wynikających
w szczególności z okoliczności obciążających producenta sprzętu – termin realizacji
przedmiotu zamówienia ulegnie wydłużeniu o udokumentowany czas istnienia
przeszkody.
3.

Zmiany powyższe nie mogą wpływać na zwiększenie ceny realizacji zamówienia
przyjętej przez Zamawiającego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.

4.

Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania drugiej Strony o zmianie adresu
lub innych danych kontaktowych a w szczególności o zmianie osób wskazanych w § 2
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ust. 5 i 6 niniejszej umowy. Zmiana tych osób nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga
zawarcia Aneksu.
5.

Dokumentacja związana z realizacją projektu przechowywana będzie w siedzibie
Zamawiającego.

§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§8
Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać
polubownie, a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia, spory mogą być kierowane
na drogę postępowania sądowego przed sądem właściwym ze względu na siedzibę
Zamawiającego.

§9
Umowę

sporządzono

w

trzech

jednobrzmiących

egzemplarzach,

w

tym

dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. Zamawiający Wykonawca

Załączniki:
1.

Opis przedmiotu zamówienia.

2.

Formularz cenowy.

3.

Karty gwarancyjne.

Zamawiający

Wykonawca
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