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Załącznik nr 7 do S|WZ
Projekt wspóffinansowany przez (Jnię Europejskąw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

dniu

Wzór umowy nr .... o.......

....)0I2 roku w Gożdzię pomiędzy
zawartaw
mającąsiedzibę przy ulicy Radomskiej ],26 _ 634 Gózd
reprezentowanąptzez Wójta Gminy
zwaną dalĄ,,Zamawiaj ącym'',

a firmą ....

z

siedzibą

NIP

........ przy

..........

.. o..

Gminą Gózd

,

Gózd - Adama Jabłońskiego

ul. ...........

zarejestrowanym/{ w

REGON

reprezentowanym Pr zez:

ffiil;i;j";;*il;""wcą"
Wykonawcazostałwybrany zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetatgu nieograniczonęgo' na podstawie ustawy
zdnia}9 stycznia2}}4r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z20I0 r. Nr 113,
poz.759 ze zm.) i zostałaznim zawarla umowa następującej treści:
$ 1. Przedmiot Umowy
jest
dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu w ramachzadaria:
1' Przędmiotem umowy
doposażenie bazy dydaktycznej na potrzeby realizacji projektu pn. ,rRea|izujemy
wymagania i stawiamy na nowoczesne metody nauczania i wychowania uczniów
klas I _ III w szkołach z terenu gminy Gózd"
Szczegółowy zakres dostawy określony zostałw Specyfikacji Istotnych Warunków
Zarnówienia.
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
- dostarczeniaZalrlawiającemu pomocy dydaktycznych i sprzętu w asortymencie i iloŚci
zgodnej z zał. nr 2 do niniejszej umowy,
- dostarczenia towaru na własny koszt iryzyko, rozładunkuo zamontowania i ustawienia
w miejscu wskazanym przęzdyrektora szkoły w ciągu 14 dni od podpisania umowy,
_ dostarczenia do 6 placówek oświatowychz|oka|izowanych na terenię gminy Gózd.

Mieisce realizacii zamówienia:
1'Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuczkach Kolonii,
Kuczki Kolonia 75,26 - 634 GÓzd
2.Publiczna Szkoła Podstawowa w Podgórze,
Podgóra 10,26 _ 634 Gózd
3.Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłonówku,
Kłonówek Kolonia 13'26 _ 634 Gózd
4'Publiczna Szkoła Podstawowa w Klwatce'
Klwatka 3I,Ż6 _ 634 GÓzd
5 .Zespół S zkół o gólnokształcących w Małęczyni e,
Ma\ęczyn Stary ul. szkolna 64, 26 _ 634 GÓzd
6.Zespół Szkół - Publiczna Szkoła Podstawowa w Goździe,
Gózd, ul. Starowiejska 130, Ż6 _ 634 Gózd
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3. Wykonawca oświadcza, ze ptzedmiot umowy jest fabrycznię nowy' kompletny, atakŻe

wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych' prawnych oraz gotowy do użytku bez
żadny ch dodatkowy ch zakupów.
$ 2.

Gwarancja i serwis

l. Wykonawcaudzielana dostarczony przedmiot umowy określonyw załącntlku
nr 1 gwarancji jakościi rękojmi na okres min. 12 miesięcy na pomoce dydaktyczne
i meble oraz min. 36 miesięcy na laptop i projektor od dnia odbioru dostawy.
2. W ramach udzielonej gwarancji jakościi rękojmi Wykonawca wymieni wadliwy przedmiot
umowy na nowy w terminie do 7 dni od dnia zgłoszeniareklamacji.
3. Wykonawcazobowiązuje się do przyjmowania zgłoszefi gwarancyjnych w dni robocze
w godzinach roboczych za pomocą
- faksu:
- e-maila:
- lub poczty.

\v

$ 3. Termin i sposób realizacji
Wykonawcazobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie
podpisania niniejszej umowy.
$ 4.

1

.

: 14

dni od daĘ

Cena

Wynagro dzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy zostało określone zgodnie ze złoŻoną
ofertą na kwotę brutto ( z
...... zł

(słownie:

VAT)

złotychbrutto

).

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.l zaspakĄawszelkie roszczenta Wykonawcy
wobec Zanawiającego z Ęrtułu wykonania umowy i obejmuje wszelkie koszty zwiryane
z jej reilłzaqą.
$ 5. Rozliczenie dostawy

l. Przyjęcie przedmiotu umowy nastąpi
2.

\3.

4.
5.

6.

na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez
upowaznionych przedstawicięli obu stron.
odbioru przedmiotu rrmowy w szkołach dokona komisja powołana przez dyrektora
szkoĘ, która zobowiryanajest sprawdzió pomoce edukacyjne pod względem ilościowym
i pokwitować ich odbiór.
Podczas dokonywania odbioru, przeprowad zona zostanie weryfi kacj a parametrów maj ąca
na celu wykazanie Zamawiającemu' ze dostarczony przedmiot umowy spełnia wymagania
okreŚlonę w zamÓwieniu.
Z czynności odbioru przedstawiciele stron spisząprotokół odbioru. odbiór uwaŻa się za
dokonany, jeŻeli protokół odbioru będzie podpisany przęz obie strony bez uwag.
Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady, usterki i braki dające się usunąć,
Zamawiający może odmówiÓ odbioru przedmiotu umowy w częścidotkniętej tymi
wadami, usterkami lub brakami,v,ryznaczając termin do ich usunięcia. W tym przypadku
w protokole odbioru zostaną wskazane nieodebrane elementy przedmiotu umowy
ze wskazaniem terminu ich dostarczenia, nie dłuzszego niz 7 dni.
Po usunięciuptzez Wykonawcę na własny koszt wad i / lub usterek, Wykonawca zgłosi
Zamawiającemu fakt ich usunięcia, aZamawiający po stwierdzeniu prawidłowego
Wykonania dokona odbioru przedmiotu umowy.
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$ 6. Wynagrodzenie
7. Zamawiający dokona zapłaty należnościprzelewem na konto Wykonawcy w terminie

do 30 dni od daty otrzymaniaprzezZamavłiającego prawidłowo wystawionej faktury.
2. Wykonawca wystawi fakturę po otrzymaniu podpisanych protokołów odbioru o których

mowaw$5umowy.

3. Wykonawca oświadcza, zejest płatnikiem podatku
4. Fakturę VAT należy wystawić na :

VAT.

Gmina Gózd,
ul. Radomska 7 ,26 - 634 Gózd
NIP: 7962929257, REGON 670223698
5. Wykonawca oświadcza,że zapłatę faktury naleĘ dokonać na konto wskazane na
prawidłowo wystawionej fakturze.
6. Zadatę dokonania płatnościstrony będąuważały datę ptzekazaniaprzezZamavłiającego
polecenia do banku.
7.W razie zwłoki w zapłacie wynagrodzeniaprzezZamawiającego, Wykonawcy przysługują
odsętki w ustawowej wysokości.
$ 7.

Reprezentacja

osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie rea|izacji umowy Są
- po stronie Zanawiającego:
- po stronie Wykonawcy:
$ 8. Kary umowne i odstąpienia od umowy
Wykonawcazapłaci Zarnaitającemu karę umownąw wysokości 0,5 yo ceny określonej
W $ 4 zakazdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy.
2. Wykonawcazapłaci Zamawiającemu karę umownąw wysokości 1 oń ceny określonej,
w $ 4 jeŻeli odstąpienie od umowy nastąpi z winy leŻącej po stronie Wykonawcy.
3. Zaniewykonanię lub nięnalężyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcazapłaci
Zarnawiającemu karę umownąw wysokościIoń ceny określonej w $ 4 umowy.
4. Zakażdy dziert niedotrzymania terminu, o którym mowa w $ 3 umowy Wykonawca
zapłacikwotę l00 zł. brutto.
5. WykonawcawyraŻa zgodę na potrącanie kar umownych z wynagrodzenia okreŚlonego
w $ 4 umowy.
6. Strony zasftzegĄąmożliwośÓ dochodzęnia odszkodowania przenoszącego wysokośó ilw
1.

kar umownych.

$ 9.

Postanowienia końcowe

1. Umowa wchodzi w Życie z dniem podpisania.
2. Zmiarry Umowy wymagajązachowania formy pisemnej pod rygorem niewaŻności.
3. ZakazĄe się istotnychzmianpostanowieńzawarhej umowy w stosunku do treścioferty,
na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Że Zamawiający przewidział
możliwośćdokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówieniaorazokreślił warunki takiej zmiany .
4. W sprawach nieuregulowanych umowąmajązastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
- Prawo zamówienpublicznych, ustawy Kodeks Cywilny oraz inne przepisy prawre
właściwew przedmiocie niniejszej umowy.
5. Ewentualne Spory mogące wynikaó z wykonania niniejszej umowy strony poddadzą
pod r ozstrzvgnięcie sądu właściwego dl a s iędzib y Zamawiające go.
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6. Wykonawca nie moŻe dokonać cesji zobowiązań finansowych wynikających z niniejszej

umowy ilarzecz osoby trzeciej bez pisemnĄ zgody Zamawiającego.
7. Zamawiający zasttzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia
okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy z dnia29 stycznii2OO4 r. Prawo

-

zamówienpublicznych (tekst jednolity Dz.L]. z201O r. Nr l 13,poz.759 ze zm.).
8. Umowa został'a spotządzona w czterech j ednobrzmiących e gzemplarzach, z częgo trzy
egzemplarze dlaZamawiającego, jeden dla wykonawcy .
9. Załącznikami stanowiącymi integralną częśćUmowy są
1) Oferta Wykonawcy
2) W ykaz pomocy dydaktycznych.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

