ZAŁĄCZNIK NR 8A do specyfikacji z dnia 12.08.2013r.

UMOWA O DOSTAWĘ
NR RU ………../2013
W dniu …………………... w Goździe pomiędzy Gminą Gózd, reprezentowaną przez
Wójta Gminy – Pana Adama Jabłońskiego
zwaną w treści umowy Zamawiającym,
a firmą: ……………………………………………………..
działającą na podstawie wpisu do ………………………………………….
NIP ……………………….. , REGON …………………………………..
reprezentowaną przez:
……………………………………………….
zwaną w treści umowy Wykonawcą
zawarta została umowa następującej treści:
Niniejsza umowa jest zawarta na podstawie przetargu nieograniczonego - zatwierdzonego dnia ……………………… roku
– przeprowadzonego na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych.

§.1.
1.Zamawiający, zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
„Rozbudowa budynku Remizy Strażackiej z przystosowaniem pomieszczeń na Świetlicę wiejską
z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kiedrzyn, gmina Gózd”.

wraz

Zadanie II – Dostawa wyposażenia w ramach zadania pod nazwą:
„Rozbudowa budynku Remizy Strażackiej
z przystosowaniem pomieszczeń na Świetlicę wiejską wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości
Kiedrzyn, gmina Gózd”

2.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegającego na dostawie
wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Kiedrzyn na terenie Gminy Gózd.
3. Dostawa obejmuje zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia następujące wyposażenie:
.
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Stół 4 -osobowy
Krzesło
Zestaw mebli kuchennych
Regał świetlicowy
Biurko pod komputer
Krzesło obrotowe
Zestaw komputerowy
Telewizor LCD
Zestaw kina domowego
Okap kuchenny
Lodówka
Kuchenka gazowa z elektrycznym piekarnikiem
Stół do tenisa stołowego
Bilard

szt.
szt.
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10
40
1
2
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1

Cena
jednostkowa
brutto

Wartość
brutto

§.2.
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy od dnia 15.11.2013r. do dnia 30.11.2013r.
§.3.
1.Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §.1. przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe brutto
w wysokości:
- …………………… .zł
(słownie: ………………………………………….),
w tym:

- wartość netto …………………….. zł,
- podatek VAT 23 % …………………… zł,
wynikającej z przyjętej oferty w przetargu nieograniczonym.
§.4.
1.Zapłata wynagrodzenia nastąpi jednorazowo przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w banku
…………………………………………………nr ………………………………. na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawcę po uznaniu przez Zamawiającego robót za wykonane należycie.
2.Termin płatności – do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z protokółem odbioru dostawy.
§.5.
1. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za kontakty z Zamawiającym będzie – Pani ……………………..
2. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za kontakty z Wykonawcą będzie – Pani ……………………..
§.6.
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z kryteriami i parametrami
technicznymi przedstawionymi w opisie przedmiotu zamówienia określonym w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz w ofercie Wykonawcy.
2. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, kompletny, posiada wymagane prawem atesty
i certyfikaty oraz nie wymaga żadnych dodatkowych nakładów i jest gotowy do pracy.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania
przedmiotu umowy oraz że przedmiot umowy wykonany zostanie z zachowaniem należytej staranności.
4. Wykonawca w zakresie sprzętu komputerowego gwarantuje, że dostarczone oprogramowanie jest kompatybilne
z dostarczonym sprzętem komputerowym oraz posiada wymagane prawem licencje.
§.7.
1.Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek na własny koszt i na własną odpowiedzialność dostarczenia
zakupionych przedmiotów do miejsc wskazanych przez Zamawiającego.
2.Wykonawca gwarantuje, że przedmioty dostawy są fabrycznie nowe i wolne od wad, i że mogą być użytkowane
zgodnie z przeznaczeniem.
3. Na dostarczone przedmioty zamówienia, ustala się okres gwarancji, który wynosi 36 miesięcy (lub jest zgodny
z kartami gwarancyjnymi producenta), licząc od daty dostawy urządzeń.
4. Warunki gwarancji są jednolite przez cały okres gwarancji i są określone w dokumentach gwarancyjnych,
wręczonych Zamawiającemu przez Wykonawcę, przy czym w przypadku sprzeczności postanowień gwarancyjnych
zawartych w kartach gwarancyjnych zastosowanie wobec Wykonawcy i Zamawiającego mają postanowienia niniejszej
umowy w tym zakresie.
5. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis dostarczonego przedmiotu umowy i zobowiązuje się
dokonywać bezpłatnych napraw lub wymieniać na wolny od wad, w przypadku wystąpienia uszkodzeń powstałych na
skutek wad materiałowych, wykonania lub innych wad ukrytych.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad w przypadku gdy wykonane zostaną trzy
naprawy gwarancyjne tego samego elementu, a urządzenie nadal nie będzie działać poprawnie, zgodnie z dokumentacją
techniczną.
7. Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać warunków eksploatacji określonych w zapisach kart gwarancyjnych
dostarczonych przez Wykonawcę.
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy z tytułu rękojmi.
9. Wykonawca zapewnia, że wszelkie instrukcje niezbędne do wykorzystania i konserwacji przedmiotu umowy
dostarczone będą wraz z urządzeniami i w języku polskim.
§.8.
1. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru, po uprzednim stwierdzeniu
zgodności dostarczonych przedmiotów zgodnie z warunkami zamówienia oraz zatwierdzeniu wszelkich ustaleń
dokonanych w toku odbioru, w tym terminów wyznaczonych na usunięcie stwierdzonych wad i usterek.
2.W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w dostarczonym towarze lub stwierdzenia przez Zamawiającego, że
dostarczony asortyment jest niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym Specyfikacji istotnych
Warunków Zamówienia lub w ofercie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest nie później niż w terminie 7 dni
od daty stwierdzenia wady, usterki lub niezgodności, wymienić wadliwy, uszkodzony lub niezgodny towar na
zgodny z zamówieniem.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, usterek lub niezgodności,
a Zamawiający wyznacza terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio dostaw.

§.9.
1. Wykonawca na dzień podpisania umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości
5 % ceny umowy, tj. …………………….. zł (słownie: ………………………………………………),
2. Zabezpieczenie zostanie wniesione w: ………………………………………..
§.10.
Wniesione zabezpieczenie zostanie podzielone w następujący sposób:
1) 70% - zabezpieczenie wykonania robót zgodnie z umową,
2) 30% - zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji.
§. 11
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić
Zamawiającemu kary umowne:
1. w wysokości 5% kwoty brutto określonej w §.3 pkt.1, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu
okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca.
2.w wysokości 0,5% kwoty brutto określonej w §.3 pkt.1, za każdy dzień zwłoki w razie nie dotrzymania przez
Wykonawcę terminu określonego w §.2.
3.Kary umowne wymienione w pkt.1 i 2 – Zamawiający ma prawo potrącać z wynagrodzenia Wykonawcy lub
z wniesionego zabezpieczenia.
4.Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przekraczającego jej wysokość odszkodowania na
zasadach ogólnych.
§.12.
1. Wykonawca nie może dokonać w całości ani w części oraz w jakiejkolwiek formie, zbycia bądź obciążenia
wierzytelności, w tym przyszłych, przysługujących mu od Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy bez
uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Postępowanie
niezgodne z powyższym zapisem nie wiąże Zamawiającego i nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń
wobec niego.
2. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego
i Ustawy Prawo zamówień publicznych.
3.Wszelkie zmiany warunków umowy, nie naruszające przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4.Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy, po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej,
strony podają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
5.Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla
Zamawiającego.
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WYKONAWCA:

