Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego
ZP.CZE.RO.5.2019

UMOWA Nr …......(projekt)

Zawarta dnia …...... r. zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2018 r, poz. 1986) ) w Kocmyrzowie,
pomiędzy:
Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie - Luborzycy z siedzibą w Kocmyrzów 38,
32 - 010 Kocmyrzów reprezentowaną przez:
Dyrektora Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy – Annę Szymczyk-Sierak
a …................................................................., z siedzibą: ..............................................................
reprezentowaną przez: …..................................................................................................................

§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia pn:

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
…............................................................................................................................................................
/zakres zgodny z zapytaniem ofertowym/

3. Oferta Wykonawcy złożona w odpowiedzi na zapytanie Zamawiającego stanowi integralną
część niniejszej umowy.
4. Termin realizacji zamówienia: 12.11.2019 r.
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§2
Miejscem dostawy i wyposażenia w sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne:
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach, ul. Niepodległości 12,
32-010 Luborzyca
§3
1. Za datę wykonania umowy uważa się datę końcowego odbioru zamówienia przez
Zamawiającego, z którego spisany zostanie protokół zdawczo – odbiorczy.
2. Przed podpisaniem protokołu zdawczo – odbiorczego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
Zamawiającemu wszystkie wymagane obowiązującymi przepisami certyfikaty, atesty, znaki.
3. Protokół zdawczo – odbiorczy podpisują osoby wyznaczone przez przedstawicieli stron umowy.

§4
1. Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykrytych w powyższym terminie
obowiązany jest do przedłożenia Wykonawcy stosownej reklamacji najpóźniej w ciągu 7 dni.
2. Wykonawca powinien udzielić pisemnej odpowiedzi na przedłożoną reklamację w ciągu 7
dni a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie w całości za
uznaną zgodnie z żądaniem Zamawiającego.
§5
Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może przekazać innym podmiotom praw
i obowiązków, wynikających z umowy w całości, czyli wykonania całego przedmiotu zmówienia.
Odpowiada on za prace wykonane przez podwykonawców, niezbędne do realizacji przedmiotu
umowy.
§6
W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu zamówienia strony zobowiązują
się działać niezwłocznie przestrzegając odpowiednich przepisów prawa i ustalonych zwyczajów.
1. Wynagrodzenie, zgodnie z ust. 1 wynosi: …......................................................... zł. brutto,
słownie: ….................................................................................................................................,
w tym obowiązująca stawka podatku VAT.
§7
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawi i przedłoży Zamawiającemu fakturę
wraz z protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli
stron umowy.

2. Zapłata będzie realizowana przelewem w ciągu 14 dni, licząc od dnia otrzymania faktury na
rachunek bankowy Wykonawcy:
.........................................................................................................................................................
3. Spóźnienie w zapłacie spowoduje obowiązek zapłaty odsetek w wysokości ustawowej.

§8
1. Wykonawca zobowiązany jest do stosownego zabezpieczenia towaru przed uszkodzeniem
w czasie transportu.
2. Jeżeli uszkodzenie wyrobu nastąpiło w czasie trwania transportu z przyczyn nie wypełnienia,
ust.1 odpowiedzialność za wynikłe szkody ponosi Wykonawca.
§9
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie
nowy i wolny od wad oraz odpowiada, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do
obrotu.
2. Wykonawca udziela:


…..... miesięcy gwarancji na dostarczony przedmiot umowy.
§ 10

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :
1) za spóźnienie w wykonaniu umówionego przedmiotu odbioru w wysokości 0,4 % wartości
należnego za ten przedmiot wynagrodzenia, za każdy dzień spóźnienia,
2) za spóźnienie w usunięciu wad umówionego przedmiotu odbioru w wysokości 0,4 %
należnego wynagrodzenia za każdy dzień spóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na
usunięcie wad.
3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego za
przedmiot zamówienia.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn
za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający karę umowną w wysokości 10 % wartości
wynagrodzenia umownego.

§ 11
1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
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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 przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
2) Wykonawca nie rozpoczął realizować zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje realizacji zamówienia pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
3) Wykonawca przerwał z nieuzasadnionych przyczyn realizację zamówienia i przerwa ta trwa
dłużej niż 5 dni,
4) Wykonawca opóźnia się z zakończeniem realizacji zamówienia tak dalece, że nie jest
prawdopodobne, żeby zakończył je w terminie,
5) Wykonawca wykonuje zamówienie w sposób wadliwy, niezgodnie z warunkami niniejszej
umowy i pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie do zmiany sposobu
wykonania, nie reaguje. Zamawiający powierzy poprawienie lub dalsze
wykonanie zamówienia innemu Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy niniejszej
umowy.
2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i ma zawierać
uzasadnienie.
1) zostały wykonane do dnia odstąpienia,
2) przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
§12
W sprawach nie uregulowanych na mocy niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 13
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
Par. 14
Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego
i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiający:

….................................

Wykonawca:

…...............................
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