WZÓR UMOWY NR …….2014
zawarta w Łowiczu w dniu ........................ r. pomiędzy:
 Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i
Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz reprezentowanym
przez ………….. – Dyrektora, zwanym dalej „Zamawiającym”
a
 ................................., zwanym dalej „Wykonawcą”
o następującej treści:
§ 1 - Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest doposażenie symulatora nauki jazdy w ramach projektu pn.
„Wykorzystaj zielone światło dla logistyki i odnawialnych źródeł energii – kształć się zawodowo”.
2. Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), na podstawie art. 4 pkt 8 cytowanej ustawy.
3. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji rozbudowę posiadanego symulatora w ramach
realizacji projektu. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zainstalować:
3.1. 2 monitory LCD minimum 24 cale,
3.2. zewnętrzną kartę grafiki Matrox TripleHead2Go,
3.3. oprogramowanie symulacyjne kompatybilne z posiadanym (Maxelka w wersji obsługującej 3
monitory z planszami i pojazdami) oraz
3.4. wymienić klucz licencyjny.
2. Wykonawca oświadcza, że:
2.1. dostarczane urządzenia i oprogramowania pochodzą z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów,
2.2. dostarczone urządzenia są nowe,
2.3. korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonych produktów nie będzie stanowić naruszenia
majątkowych praw autorskich osób trzecich,
2.4. dostarczone oprogramowanie jest oprogramowaniem w wersji aktualnej na dzień poprzedzający dzień
składania ofert,
2.5. dostarczone oprogramowanie i urządzenia nie są przeznaczone przez producenta do wycofania z
produkcji, sprzedaży lub serwisowania.
§2 - Termin realizacji umowy
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Przedmiot umowy w terminie w terminie 30 dni od daty podpisania
umowy tj. do dnia:………………...
§3 - Reprezentacja stron do celu realizacji umowy
1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy po stronie Zamawiającego będzie Pan/i …, tel. …, fax. ….,
email…. .
2. Osobą odpowiedzialnym za realizację umowy po stronie Wykonawcy będzie Pan/i ………………, tel. ……,
fax. ………, email: ………… adres pocztowy ………………..
3. W trakcie realizacji umowy osoby wskazane w ust. 1 i 2 mogą zostać zastąpione przez inne osoby
wyznaczone przez strony. Pisemne powiadomienie o powyższych zmianach nie stanowi zmiany umowy
wymagającej sporządzenia aneksu.
§4 - Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego, z
należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki i wiedzą zawodową, a także obowiązującymi normami i
przepisami prawa oraz w terminach określonych w niniejszej Umowie.
2. Wykonawca zobowiązuje się współdziałać z Zamawiającym w celu sprawnej i bezkonfliktowej realizacji
niniejszej Umowy.
3. Wykonawca jest zobowiązany posługiwać się osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje,
odpowiednio przeszkolonymi i wyposażonymi w niezbędny sprzęt.
4. Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach
dla realizacji umowy, w szczególności dotyczących terminów i zakresu rzeczowego umowy.
5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty: instrukcje
i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim, atesty, certyfikaty, dokumenty gwarancyjne oraz
pozostałe wynikające z realizacji umowy.
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§5 - Obowiązki Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się do:
1. Współpracy z Wykonawcą w celu sprawnej realizacji przedmiotu umowy,
2. Zapewnienia osobom wyznaczonym przez Wykonawcę, dostępu do pomieszczenia Zamawiającego,
3. Przekazania Wykonawcy niezbędnych informacji koniecznych do poprawnej realizacji przedmiotu umowy,
4. Zapewnienia dostępności własnych pracowników przypisanych do realizacji przedmiotu umowy.
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§6 - Dostawa i Odbiory
Wykonawca dostarczy do Zamawiającego Przedmiot umowy, zgodnie z warunkami niniejszej umowy i
poniesie pełne ryzyko związane z niebezpieczeństwem jego utraty albo uszkodzenia do chwili dokonania
jego odbioru przez Zamawiającego. Z chwilą odbioru przez Zamawiającego potwierdzonego Protokołem
Odbioru całkowite ryzyko uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego.
Przedmiot umowy zostanie dostarczony, zainstalowany i uruchomiony przez Wykonawcę.
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia konfiguracji w celu sprawdzenia bezusterkowego
działania symulatora, następnie symulator należy uruchomić w celu sprawdzenia poprawności
funkcjonowania.
Koszt dostarczenia, instalacji, konfiguracji oraz uruchomienia Przedmiotu umowy wliczony jest w cenę
umowy.
Protokół Odbioru zostanie podpisany przez Zamawiającego po sprawdzeniu poprawności – bezusterkowego
działania symulatora.
W przypadku odmowy podpisania Protokołu Odbioru przez Wykonawcę, Zamawiający jest uprawniony do
samodzielnego podpisania Protokołu Odbioru.
Za datę wykonania umowy Strony przyjmują datę stwierdzoną w Protokołu Odbioru – bez uwag.
§7 - Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: ...............
(słownie) .................... złotych brutto, w tym podatek VAT w wysokości …………. zł.
Rozliczenie miedzy stronami nastąpi na podstawie złożonej Zamawiającemu faktury VAT.
Podstawą do wystawienia faktury za zrealizowany przedmiot Umowy będzie podpisany Protokół Odbioru bez uwag.
Faktura będzie wystawiona na: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz
NIP: 834-10-39-349.
Za nieterminową płatność faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury na podstawie protokołu odbioru bez uwag.
Za datę dokonania płatności strony uznają dzień złożenia przez Zamawiającego bankowego polecenia
przelewu na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.

§8 - Gwarancja
1. Okres gwarancji na przedmiot umowy wynosi ………….. miesięcy od dnia odebrania przez
Zamawiającego przedmiotu umowy i podpisania bez uwag protokołu odbioru.
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 2 dni
licząc od daty powiadomienia go (faksem, e-mailem lub listem poleconym) przez Zamawiającego. Okres
gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.
§9 - Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
następujące kary umowne:
1.1. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - za każdy dzień opóźnienia w wysokości 1 %
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust 1.,
1.2. za opóźnienie w świadczeniu usług gwarancyjnych - za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 2%
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust 1.,
1.3. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w
wysokości 25% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust 1. Strony przewidują
możliwość dochodzenia tej kary po odstąpieniu od umowy z tytułu jej niewykonania przez Wykonawcę
w całości lub części.
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2. Obowiązek zapłaty kar umownych nie wyłącza odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy na
zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wystawionej faktury.
4. Wykonawca nie może przenieść na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.
§10 – Odstąpienie

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w ciągu 60 dni od powzięcia wiadomości o
okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy, gdy:
1.1. Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn w terminie 7 dni
od dnia podpisania umowy o zamówienie publiczne oraz mimo pisemnego wezwania nie kontynuuje
ich,
1.2. Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i
przerwa ta, mimo pisemnego wezwania, trwa dłużej niż 7 dni,
1.3. Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,
1.4. Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z niniejszą umową lub wskazaniami
Zamawiającego.
3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umową Zamawiający
może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin.
Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
§11 - Dopuszczalne zmiany umowy
Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej i mogą zostać dokonane za zgodą
obu stron.
§12 - Postanowienia końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy
Prawo zamówień publicznych.
2. W przypadku sporów sądowych będą one rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

________________________
ZAMAWIAJĄCY

______________________________
WYKONAWCA
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