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dla rozwoiu Mazowsza
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Ernopejskiego Fundusan Rozwoju
Regionalnego w rarnach Regionalnego Pro$amu op€racyjnego WojewfiZtwa Mazo}vieckiego 2ff)7 - 2013

Wzór umowy Df .................

zawartaw dniu
.....2011 roku w Goździe pomiędzy Gminą Gózd ,
przez
Dyreknra
Zespołu Ekonamicuto Administroeyjnego Szkółw Goździe
reprezentowaną
na podstawie pełnomocnictwa Wójta Gminy, z siedzibąw Goździe przy ul. Radomskiej 7,
26 -634 Gózd'
l.Dyrektor ZEAS w Goździe -

zwaną dalej,,Zamawiającym",

a firmą

z

\*,

... ...

siedzibą

w ............

NIP..........

przy

ul.

......, zarĄestrowanym/ą/ w

REGON

reprezentowany m przez:

zwłanądalej,,Wykonawcą''

;
i

\ -

Wykonawcazostał wybrany zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego wtrybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy
z dnia?9 stycznia}ao4r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz' U. zAala r. Nr l 13,
poz.759 ze zm') i została z nim zawartaumowa następującej treści:
$ 1. Pzedmiot Umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż 24 zestawów komputerowych, unądzenia
wielofunkcyjnego' druknrki oraz projektora dla Publicznego Gmnazjum w Goźdńą
realizowana w ramach projekfu prŁ: , w1łtćłnrylłwticptzfuE ru e&tkuji na tełaie grrrirrł Gózd popzą
bsnownie budynhhl'itererrów FG iPSPlil Goźlrie do potąeb }{XIwieku"
Szczegołowy zakres dostawy określonyzostał w ogłoszeniu o zamówieniu i formularzu
ofertowym'Wykonawcy z dnia
2. Wykonawca zobowiąąuje się do dostarczenia przedmiotu umowy własnyrn trarrsportem
do Publicanego Gimnazjum w Goździe ul. Starowiejska l30, Ż6 _ 634 Gózd .
3. Wykonawca oświadcza,ze przedmiot umowy jest fabrycznie nowy' kompletny' atak:Że
wolny od wad mateńałowycĘ konstrukcyjnych' prawnych oraz gotowy do użytku bez
żadnych dodatkowych zakupów.
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wTaz7s sprzętem dokumentacji uźytkowej,
opisującej rp języku polskim, funkcje i sposób eksploatacji sprzętu ( instrukcje obsługi,
instrukcje konserwacji urządzeń' gwarancje Ę.).
$ 2. Gwarancja i senvis
l. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na warunkach określonych w Szczegółowym
opisie Przedmiofu Zamówienia i Formularzu ofeńowym orae Umowie.
Ż. Zgloszenie usterki lub wad odbywa się na podany przez Wykonawcę adres emeilowy
... ... . lub podany przez Wykonawcę numer telefonu
3. Wprzypadku gdy naprawa nie będzie rłykonywana w siedzibie Publicznego Gimnazjum
w Goździe' Wykonawca zobowiąąny jest do dostarczenia ( i odebrania) na swój koszt do
Publicznęo Gimnazjum w Goździę sprzętu ?aŚĘwzęga o parametrach nie gorszych niż
wyszczególnionę w Szczegółowym opisie Przedmiotu Zamówienia na okres naprawy .
4. Rozpoczęcie biegu okresu gwarancji liczone będzie od daty końcowego odbioru
przedmiotu umowy potwierdzonęo protokołem odbioru, o którym mowa w $ 5 ust.1.
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$ 3. Termin i sposób realizacji
Wykonawca zobowiąąlje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie do 2a.ł7.2011 r.
od daĘ podpisania niniejszej
l

umowy'
$ 4.

Cena

Wynagrodzenie z tyhńu ralizacji przedmiofu umowy zostdo o}reślone 4godnie ze złożoną
...........zł
ofertą
.. złotychbrutto ).
2. Wynagrodzenie, o lctorym mowa wust.l zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy
wobec Zamavłiającego z tyhrłu wykonania umowy i obejmuje wszelkie koszty ztłięane
z jej realizacją .
1.

nakwotębrutto(zvAT)
(słownie:

$ 5. Rozliczenie dostawy
Przyjęcie przedmiofu umowy nastąti na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez
upowaznionych przedstawicieli obu stron.
2. PrzysĘtienteprz.ez Zamawiającego do odbioru winno nastąpić nie pozrriej niż w ciągu
2 dni roboczych od d*y zg}aszenraprze.zWykonawcę gotowoścido odbioru przedmiotu
Umowy.
3. Zamaułiający ?astrzega sobie prawo do dokonania końcowego odbioru przedmiofu
zamówienia i podpisania protokolu odbioru po sprawdzeniu całego dostarczonego sprzętu
w terminie do 14 dni od daĘ dostawy.
4. W przypadku stwierdzenia ptząZamawi{1ąwgo niezgodności dostarczonqgo sprzętu
ze Szczegołowym opisem przedmiotu zamówienią lub usterek technicznych, Zamawiający
niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o zaistniaĘ sytuacji' Wykonawca ma 48 godzin
na usunięcie usterek' lub dostarczenie sprzętu zgodnego ze Szczegołowym opisem
przedmiotu zamowienia .
5. W pr'ypadku niewywiązyrvania się Wykonawcy zzałożeńpkt4, ma zastosowanie
1.

\-

$8pkt1.

$ ó.I#ynegrodzenie

I. Zamawiający dokona zarrtaw naleznosci przelewem na konto Wykonawcy w terminie
do 30 dni od daĘ otrzymaniaprzezZamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
2. Wykonawca wystawi fakturę po otrzymaniu podpisanego protokołu odbioru o ktorym

\

mowaw$5pktl.

oświadcząze jest płatnikiem podatku vAT.
4. Fakturę VAT nalezy wystawic na
Gmina Gózd
Zespół Ekonomiczno Administracyj ny
Szkół w Goździe
ul. Radomska 7 ,26-634Gózd
NIP: 79625-91-373' REGłON 67298274|
5. Wykonawca oświadcza, że zapłxę faktury nalezy dokonać na konto wskazane na
prawidłowo wystawionej falr'turze.
6. Za datę dokonania płatnościstrony będą uwazały datę przekazania przez Zama'wiającego
3. Wykonawca

:

polecenia do banku.
7.W razie zwłoki w zapłacie wynagrodzeniaptzez Zamawiającego, Wykonawcy przysługują
odsetki w ustawowej wysokości.
$ 7. Reprezentacja
osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie re'alizacji umov/y są:
- po stronie Zamavłiającego: .
- po stronie Wykonawry:
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$ 8 Kary umown€ i odstąpienia od umowy
l. Wykonawc'azapłaci Zamawiającemu karę umownąw wysokości 0,5 Yo ceny określonej
w $ 4 zaktińy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowrrą w wysokosci 1 7o ceny określonej,
w $ 4 jeż-eli odstąpienie od umowy nastąli z winy lezącej po stronie Wykonawcy.
3. Zaniewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcazapłaci
Zamavłiającemu karę umownąw wysokoŚci lYo cerry określonej w $ 4 umowy'
4. ZakuŻóy dzień niedotrzymania terminu, o którym mowa w $ 3 umowy Wykonawca
zapłaci kwotę l00 ń. brutto.
5. Wykonawc,awyruża zgodę na potrącanie kar umownych z wynagrodzenia okręślonego

w

$ 4 umowy.

6. Strony zastrząająmozliwoŚć dochodzerria odszlrodowania przenoszącego wysokośćwlw
kar umownych.

zabeąieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokości 57o
wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w $ 4 ust' l Umowy, tj. w kwocie
.........ł........ zł (słownie: ................
....'........zł).
2.CałoŚć zabezpieczenia tj.
...... zł zostda wniesiona ptzez \{ykonawcę przed
podpisaniem urnowy w formie
3.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonać zmiany formy zabezpieczenia
na jedną lub kilka forą o których mowa w art.148 ust.l ( art.l49 ust. 1 ustawy Pzp).
4.Zmiana formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy może być
dokonana zgodnie z ustawą Prawo zamowieir publicznych.
5 .Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłościi bez
Zmniejszenia jego wysokości ( art.149 ust.3 ustawy Pzp).
6.Zw rot zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
a) 70 oń ustalonej wartości zabezpieczenią tj. kwota ...
zl,
gwarantującanależryte wykonanie przedmiofu umowy, zostanie zwolniona w ciągu
30 dni po zakoitczeniu odbioru końcowego robót i stwierdzeniu przezZamawiającego
wykonanie ich w spońb naleiryty, bez jakichkolwiek wad i usterek, które stanowiłyby
podstawę roszczeń Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy.
b) 30 % wartości zabezpieczenia tj.
zł zabezpieczająca
roszczenia Zamawiająca9o zĘrtufu rękojmi zawady zwrócona zostanie niepóźruej ntż
wciągu 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
c) Zamawiający wstrzyma się zę zulrotem częścizńeryiwzenianależfięo wykonania
umowy' o któĘ mowa w ust.6 pkt b, w pl*zypadku kiedy Wykonawca nie usunął
w terrninie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
1. Strony ustalają

\

'

$9 Zabupieczenie nłleĘtego wykonania umowy

:

kwota

$ l0. Postanowienia końcowe
Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.
2. Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazności.
3. Zakaa$e się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treścioferty,
na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba żeZamawiający przewidział
możliwośćdokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia oraz określiłwarunki takiej zmiany .
4. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
_ Prawo zamowień publicznych, ustawy Kodeks Cywilny oraz inne przepisy prawne
właściwęw przedmiocie niniejszej umowy.
5. Ewentualne spory mogące wynikać z wykonania niniejszej imowy strony poddadzą
pod rozstrzygnięcie ądu właściwegodla siedziby Zamawiającego.
1.
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6. Wykonawca nie moze dokonać cesji zobowią1ań finansowych wynikających z niniejszej

umowy natzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąrienia od umowy w przypadku zaistnienia
okoliczności, o których mowa w art. l45 ustawy z dniaZ9 stycznia}oa4 r. _ Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z2o|o r. Nr 1 13, poz. 759 ze zm.).
8. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z szego trzy
egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla wykonawcy .
9. Załącznikami stanowiącymi integralną częsc Umowy są:
l) oferta ilościowo- cenowa Wykonawcy
2\ Szczegr>łowy opis Przedmiotu Zamówienia.

zAMAwIAJĄCY:

WYKONAT#CA:

