Projekt „Stawiamy na zawodowców” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

WZÓR UMOWY NR …………..2016
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 reprezentowaną przez ……………. –
Dyrektora/Zastępcę Dyrektora, zwanym dalej „Zamawiającym”
a
 …………………………………….., zwanym dalej „Wykonawcą
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: „Doposażenie Pracowni Urządzeń
Techniki Komputerowej, Pracowni Lokalnych Sieci Komputerowych i Sieciowych Systemów Operacyjnych,
Pracowni Aplikacji Internetowych, Pracowni i Warsztatów Szkolnych ZSP 2 w Łowiczu oraz realizacja
zadań, w ramach projektu pn.: „Stawiamy na zawodowców””, w ramach którego Wykonawca zobowiązany jest
zrealizować Części Zamówienia Nr ……….. pn.: …………………………………………..
2. Niniejszą umowę zawarto z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”.
3. Termin realizacji niniejszej umowy: do dnia …………………………….. r.
§2
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe brutto
(zawierające podatek VAT) w wysokości do: ……………. PLN (słownie: ………………………………).
2. Rozliczenie między stronami nastąpi na podstawie faktury prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę,

wg wskazań Zamawiającego, na podstawie podpisanego przez strony protokołu odbioru bez uwag.
3. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, braków w dostarczonym wyposażeniu,

asortymencie Zamawiający odmawia odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny
koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 30
dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.
5. Za nieterminową płatność faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
6. Dane do faktury: 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.
§3
1. Wykonawca na własny koszt, dostarczy nowe i niepowystawowe wyposażenie, asortyment do siedziby
Zamawiającego.
2. Wykonawca oświadcza, że dostarczone wyposażenie, asortyment o którym mowa w ust. 1 stanowi jego własność,
nie jest obciążone prawami osób trzecich oraz że nie jest ograniczony prawem do rozporządzania nim.
3. Na dzień odbioru przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację gwarancyjną.
4. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, podpisanego przez
obie strony umowy.
5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru: braków w asortymencie, wad lub niezgodności towaru wchodzącego w
skład dostawy z załącznikiem nr 1, Wykonawca zobowiązuje się do: uzupełnienia braków, wymiany wadliwego
towaru na nowy wolny od wad, w terminie 4 dni roboczych liczonych od daty odbioru oraz pokrycia kosztów z tym
związanych (transport, itp.).
§4
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikającej z
niniejszej umowy.
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§5
Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres …………. miesięcy od daty podpisania protokołu
odbioru przedmiotu zamówienia bez uwag.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy przedmiotu umowy w terminie 14 dni
licząc od daty telefonicznego lub faxowego powiadomienia przez pracownika Zamawiającego. Okres gwarancji
zostanie przedłużony o czas naprawy.
Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie reklamacyjne nie może być dłuższy niż 48 h liczonych od momentu
telefonicznego/faxowego zgłoszenia reklamacji, dokonanego zgodnie z ust. 2.
W przypadku niemożności naprawy przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji przez
osobę upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą lub dwukrotnej jego naprawy Zamawiającemu przysługuje prawo
żądania wymiany przedmiotu umowy lub jej elementu na nowy. Koszty związane z wymianą przedmiotu umowy
ponosi Wykonawca.
Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z
gwarancji.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający
zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.
W przypadku wymiany przez Wykonawcę przedmiotu umowy, w okresie gwarancji, na nowy wolny od wad okres
gwarancji jakości liczony jest od dnia jego dostarczenia do Zamawiającego.

§6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
a) 2 % wynagrodzenia umownego, określonego w § 2 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu
umowy,
b) 0,2 % wynagrodzenia umownego, określonego w § 2 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w usuwaniu awarii lub
braku reakcji na zgłoszenie reklamacyjne,
c) 10 % wynagrodzenia umownego, określonego w § 2 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Strony przewidują możliwość dochodzenia tej
kary po odstąpieniu od umowy z tytułu jej nie wykonania przez Wykonawcę w całości lub w części.
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.
§7
Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się za zgodą obu stron i wymagają formy pisemnej w postaci aneksu
pod rygorem nieważności.
§8
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozpoznawał Sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§10
Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) dla każdej ze Stron.
Załączniki do umowy:
1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Kalkulacja cenowa
________________________
ZAMAWIAJĄCY

_____________________
WYKONAWCA
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Załącznik nr 1 do umowy Nr ………………

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ NR …………...

