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oĘimuje wszystkie czgści zamówienia - zapisy umowy ZostarĘ dostosowane do rr5mików postępowania )
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reprezentowanąprzez Ąrefuora Zeryolu Ekononican Adninistracyjnego s*ółw Goź;dzie
na podstawie pełnomocnictwa Wójta Gminy, z siedzibąw Goździe przy ul' Radomskiej 7,
26 -634 Gózd
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zwanądalej,"\ilykonawcą'

Wykonawcazostd wybrany zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonęgo w trybie przetargu nieograniczonego, ła podstawie ustawy
z dniaŁ9 sĘcznia 20Mr. _ Prawo zamówień publicznych ( Dz. |J. z20l0 r. Nr 113,
poz. 759 ze zm.) i została z nim za\^/arta umowa następująpej treści.
$ t. Pnedmiot Umowy
Przedmiotem umowy jest (dostawa i montaż 24 zestawów komprrterowych, urządzenia
wielofunkcyjnego orajz drukarki dla umowy na czsśćnr 1 przedmiotu zamówienia;
dostawa i montź 10 zestawów tablic interaktywnych oraz innych ulządzefit
dla umowy na czgść2 prudmiotu zamówienia) dla Publicznego Gimnazjum w Goździe,
realizowana w ramach pĄektu ptŁ:. wyrówyłłwbpziawcbkdinatcrafugmiayG&tpopzsz
dososołtwie hĘaków i terąó* K i N P łł'Goź&ie b Wwh n{I ljiefu"
Szczegołowy zakres dostawy określonyzostał w ogłoszeniu o zamówieniu i formularzu
ofertowym Wykonawcy z dnia
2. Wykonawca rcbowią4je się do dostarczsnia prredmiMl umolvy własnym transportem
do Publicznego Gimnazjum w Goździe ul. StarowĘska 130, 26 - 634 GóZA .
3. Wykonawca qświadcząze przedmiot umowy jest fabrycanie nowy' kompletny' atak:że
wolny od wad materiałowycĘ konstrukcyjnych' prawnych oraz gotowy do uŻytku bez
ż:adnych dodatkowych zakupów.
4. Wykonawca zobowiąguje się do dostarczenia wraz 7& ĘrĘtem dokumentacji użytkowej'
opisującęj w języku polshą funkcje i sposob eksploatacji sprĘtu ( instrukcje obsługi,
instrukcj e konserwacji arządzsń, gwarancje iĘ.).
$ 2. Gwarancja i semis
1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umovry na warunlqch okrcślonych w Szczegołowym opisie
1.

Przedmiofu Zamówienia i Formilaran ofertowym oraz Umowie.

Ż' Z$oszente usterti lub wad odbywa się na podany prza Y/ykonawę adres emeilowy
lub podany przez Wykonawę numertelefonu
3. ltlprrypadku gdy naprłłra nie b{zie nykonywana w siedzibie &ńlicanego Gimnaąium w Clgźxdzie'
jest do doctarczenia ( i od€brania) na swój kosa do Rńliczrego Gimnazjum
w Cloździe sprĘtu ZastęprŻego o
nie gorszych niż wyszczsgólnione w Szczegoło*ym opisie
Przedmiofu Zamówienia na olres napnawy .
4. Rozpoczpie biegu okresu epareqii liczone będzie od daty korńcowego odbioru
przedmiotu umovry potwierdzonego protokołem odbion1 o którym mowa w $ 5 u$r.
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$ 3. Ternnin i sposób rc*lizacji
zobowipuje
Wykonawca
się dostarczyć przedmiot umowy w terrninie do 10.t}7.2011 r.
od daty podpisania niniejszej umoviy.

$ 4. Cena
Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiofu umowy zostdo określone zgodnie ze ńażoną
ofertą na kwotę brutto ( z
. ... ... ..... zł
.. .. źotych brutto ).
2. Wynagrodzenie, o ktorym rnowa w ust.l zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy
wobec Zamawiającego z tytufu wykonania urnowy i obejmuje wszelkie koszĘ złłiązane
z jej realiz'acją.
1.

(słownie:

VAT)

$ 5. Rodiczenie dostewy
1. Przyjęcie przedmiofu urnowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez
upowaznionych przedstawicieli obu stron.
2.kzystryienie przez Zamaułiającąo do odbioru winno nastąpić nie pózniej niz w ciągu
2 dni roboczych od daty zgłoszenia prze.zWykonawcę gotowoścido odbioru przedmiofu

Umowy.
3. Zaruwiający z-astrzega sobie prawo do dokonania końcowego odbioru przedmiofu
zamówienia i podpisania protokolu odbioru po sprawdzerriu całego dostarczonego sprzętu
w terminie do 14 dni od daty dosawy.
4. W przypadku stwierdreniaptzezZamawiającsgo niezgodnosci dostarczonego sprzętu
ze Szczegołowym opisem przedmiofu zamówienią lub usterek techniczny ch, Zamawiający
niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o zaistniaĘ sytuacji. Wykonawca ma 48 godńn
na usunięcie ustereĘ lub dostarczenie sprzętu zgodnego ze Szczegołowym opisem
przedmiofu zamówienia.
5. \il przypadku niewywiązywania się Wykonawcy zzałożeńpkl4, ma zastosowanie

$8pktl.

$ 6. Wynagrodzenie
I. Zamawiający dokona zapłaty nalezności przelewem na konto Wykonawcy w terminie
do 30 dni od daty otrrymaniaprzezZamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
2. Wykonawca wystawi fakturę po otrzymaniu podpisanego protokołu odbioru o którym

mowaw$5pkt1.

3. Wykonawca oświadczązejest płatnikiem podatku
4. Fakturę YAT należy wystawic na .

VAT.

Gmina (ió"d
Zespół Ekonomiczno Administracyj ny
Szkół w Goździe
ul. Radomska 7 ,26 _ 634 Gózd
NIP: 79G2$91-373, REGON 672982741
5. Wykonawca oświadcząże zapłatę faktury należy dokonać na konto wskazane na

prawidłowo wystawionej fakturze.
datę dokonania płatnościstrony będą uważały datę przekazaniaprzezZamawiającego
polecenia do banku.
7.W raziezwłoki w zapłaciewynagrodzańaprzezZamawiającęo, Wykonawcyprzysfugują
odsetki w ustawowej wysokosci.

6.

Za

$ 7.

Reprczłntacja

osobarni uprawnionymi do ręrezent owania stron w trakcie reirlizacji umowy są:
- po stronie Zamawiającego:
- po stronie Wykonawcy:
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$ 8 Kary umo.wne i odstąpienia od umowy
l. Wykonawcazapłaci Zamawiającernu karę umownąw wysokości o,5 yo ceny określonej
w $ 4 zaktżńy dńeńzwłoki w wykonaniu przedmiofu umowy.
2. Wykonawca zapłasi Zamawiającemu karę umownąw wysokościl Yo ceny określonej,
w $ 4 jezeli odstąlienie od umowy nastą)i z winy leĄcej po stronie Wykonawcy.
3. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiofu umowy Wykonawcazapłaci
Zamawiając;emu karę umor^ilrąw wysokości lYo ceny określonej w $ 4 umowy.
4. Zakaźdy dńeń niedotrzymania terminu' o którym mowa w $ 3 umowy Wykonawca
zapłaci kwotę l00 ź. brutto.
5. Wykonawca wyraża ąodę na połrąparrie kar umownych z wynagrodzenia określonego
w $ 4 umo\My.
ó. Srony zastrz.egająmozliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokośćw/w

karumownych.

$ 9 Zabezpieczcnie naleź,ytego wykonania umorYy

ustaĘązabezpieczenie należytego wykonania umolliy w wysokości 5Y"
wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego v/ $ 4 ust.l Umowy, tj. w kwocie

1. Strony

\-

.

2.Całosc zaberyieeznma tj. .-.._..zł zo$da wniesiona pr7ezWykonawę przed
podpisaniem umowy w formie
3.W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonac zmiany formy zabeąieczenta
najednąlubkilkaform, októrychmowawart.148ust.l ( arll4g ust.l ustawyPzp).
4.Zmiana formy wniesionego zabezpiecz.erna nalezytego wykonania umowy może być
dokonana zgodnie z ustawąPrawo zamówień publicznych.
S.Zmiana formy zabezpier,z.enia jest dokonywana z zachowaniem ciągłościibez
Zmniejszenia jego wysokosci ( art.149 ust.3 usta*y Pzp).
6.Zw rot zabeąieczenia należytęo wykonania umowy: :
a)78 o/o ustalonej wartości zabezpiuzenią tj. kwota
........zl,
gwaranfująca nleżyte wykonanie przedmiofu umowy' zostanie zwolniona w ciągu
30 dni po zakończeniu odbioru końcowęo robót i stwierdzełiuprzezZamawiającego
wykonanie ich w sposob M}e^Jty, bez jakichkolwiek wad i ustereĘ które stanowiĘby
podstawę roszczehZamawiając*go w stosunku do Wykonawcy.
b) 30 % wartości zabezpienzenia tj. kwota
zlzabezpiecz-ająca
roszczenia Zamawiającąo zĘtufu rękojmi zawady zwrócona zostanie nie pozniej niz
wciągu l5 dniu po upływie okresu rękojmi zawaóy.
c) Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem częścizabezpieczenia należyego wykonania
umowy' o ldórej mowa w ust.6 pł.t b, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania Ęch wad.
$ 10. Postanowienia końcowe

l. Umowa wchodzi w Ęcie z dniem podpisania.

2. Zmiany Umowy lvymągajązachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zakaanje się istotnych zmian postarrowień zavtartĄ umowy w stosunku do treścioferĘ,
na podstawie, któĘ dokonano wyboru Wykonawcy, chyba żeZamawiający przewidział
możliwośćdokonania takiej zrriany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówieniaaraz określiłwarunki takiej zmiany .
4. W sprawach nieuręulowanych umową majązastasowanie odpowiednie prząisy ustawy
_ Prawo zamówień publiczrrycĘ ustawy Kodeks Cywilny oraz inne przepisy prawne
właściwew przedmiocie niniejszej umowy.
5. Ewentualne spory mogące wynikać z wykonania niniejszej umowy strony poddadzą
pod rozstrzygnięcie ądu
dla sidziby Zarnawiającego.
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6. Wykonawca nie moze dokonać cesji zobowiązań finansowych wynikających z niniejszej
umowy natzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.
7. Zamavłiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia
okoliczności' o których mowa w ań. l45 ustawy zóńa 29 sĘcznia Zo04. r. _Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z2o1-o r. Nr 1 13, poz. 759 ze zn.).
8. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z cze9otrzy

egzemplarze dlaZamavńającego, jeden dla wykonawcy .
9. Załącznilkami stanowiącymi integralną częśćUmowy są
1) oferta ilościowo- cenowa Wykonawcy
2) Szczegrłłowy opis Przedmiotu Zamówienia.
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