Załącznik Nr 5
do zapytania ofertowego Nr 1/09.01.01/2015

projekt
Umowa nr ….
na ……………………………………..
W dniu ………………. 2015 r. w Urzędzie Gminy Oporów, Oporów 25, 99-322 Oporów,
pomiędzy Gminą Oporów, NIP 775-24-07-021, REGON 611015804, reprezentowaną przez:
Roberta Pawlikowskiego - Wójta Gminy Oporów
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy –Zuzanny Jolanty Liberadzkiej
zwaną dalej "Zamawiającym"
a Firmą
……………………………………
reprezentowaną przez
…………………………..
zwaną dalej "Wykonawcą"
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w wyniku
postępowania w formie zapytania ofertowego Nr ……….. na dostarczenie ……. w ramach
projektu pn. „Kolorowa edukacja przedszkolna – to dobry start w przyszłość”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w
stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
została zawarta umowa o następującej treści:

„Kolorowa edukacja przedszkolna – to dobry start w przyszłość”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

§1
Postanowienia ogólne
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę w toku

postępowania o w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności
określonej w dokumencie „ Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”
2. Do niniejszej umowy nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych.
3. Przedmiotowe zamówienie dotyczy projektu „Kolorowa edukacja przedszkolna – to dobry
start w przyszłość ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji
przedszkolnej, nr projektu WND-POKL.09.01.01-10-062/15, nr umowy UDA -POKL.
09.01.01-10-062/15-00. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
§2
Przedmiot umowy
1.Przedmiot umowy obejmuje ……………………………..zgodnie z ofertą Wykonawcy.
2.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy nowy, bez wad wraz
z aktualnymi atestami i certyfikatami na bezpieczeństwo i zgodność z wymaganiami
polskich i europejskich norm.
3.Dostawa przedmiotu umowy nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. Wykonawca zobowiązuje się dołączyć do przedmiotu umowy niezbędne do jego
użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, odpowiednią instrukcję użytkowania, karty
gwarancyjne, opisy techniczne, licencje oraz nośniki z oprogramowaniem dostarczone
przez producenta wraz ze sprzętem.
5. Dostarczone dokumenty będą sporządzone w języku polskim
6. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie
i umiejętności potrzebne do należytego wykonania zamówienia.
§3
Warunki realizacji umowy
1. Dostawa obejmuje zakup, transport i dostarczenie wraz z montażem oraz instalacją
przedmiotu umowy przez Wykonawcę do oddziału przedszkolnego przy Szkole
Podstawowej w Zespole Szkół w Oporowie, Oporów 57A, 99-322 Oporów, zwanego
dalej w umowie „Odbiorcą”.
2. Przedmiot umowy wraz z wymaganymi atestami, certyfikatami, kartami gwarancyjnymi
winien być dostarczony do Odbiorcy w terminie do dnia: ………………….
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3. Gotowość dostawy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu lub Dyrektorowi Zespołu Szkół
w Oporowie na co najmniej 2 dni przed planowanym terminem dostawy.
4. W imieniu Zamawiającego odbioru przedmiotu zamówienia dokona Dyrektor Zespołu
Szkół w Oporowie.
5. Wykonawca dokona rozpakowania przedmiotu zamówienia w obecności przedstawiciela
Zamawiającego bądź Dyrektora szkoły w celu dokonania ich przeliczenia i określenia
zgodności dostarczonego sprzętu z zawartą umową.
6. Zamawiający potwierdzi dostawę asortymentu, będącego przedmiotem niniejszej
umowy, protokołem odbioru, podpisanym przez obie strony.
§4
Wynagrodzenie i warunki płatności
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy należy się wynagrodzenie ryczałtowe
zgodne ze złożoną ofertą
oraz formularzem cenowym, w kwocie::
brutto
…………………( słownie: ), w tym należny podatek VAT.
2. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury
wystawionej za całkowicie zakończoną dostawę – potwierdzoną protokołem odbioru,
o którym mowa w § 3 ust.6. Na fakturze należy wyszczególnić każdy przedmiot
zamówienia zgodnie z formularzem cenowym.
3. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przez Zamawiającego przelewem na rachunek
Wykonawcy wskazany na fakturach w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania
poprawnej pod względem formalnym i rachunkowym faktury VAT, wystawionej na
Gminę Oporów, z zastrzeżeniem ust. 4
4. Zamawiający zastrzega sobie w przypadku nieterminowej wypłaty transzy, prawo do
dokonania płatności za przedmiot umowy niezwłocznie po jej wpłynięciu na rachunek
projektu.
5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Zamawiający nie dopuszcza zmiany wysokości wynagrodzenia z tytułu wzrostu
wskaźnika inflacji.
7. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury, w terminie wskazanym w ust. 3 Wykonawcy
należą się odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.
§ 5.
Rękojmia za wady i gwarancja
1. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy zgodnie z
obowiązującymi przepisami., z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Okres gwarancji na poszczególne przedmioty zamówienia jest nie niższy niż okres
gwarancyjny udzielony przez producenta przedmiotu zamówienia.
3. Gwarancja liczona jest od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy
potwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru.
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4. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy wadliwego sprzętu lub oprogramowania albo ich
wadliwych części w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od zgłoszenia.
5. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usunąć nieodpłatnie w
siedzibie Zamawiającego, wszystkie wady, usterki i nieprawidłowości w działaniu sprzętu
lub oprogramowania, a w przypadkach określonych w ust. 6 dokonać wymiany sprzętu na
nowy, wolny od wad, a także zobowiązuje się naprawić poniesioną przez Zamawiającego
z tego powodu szkodę. Wykonawca obowiązany jest używać do naprawy wyłącznie
nowych części zamiennych.
6. Wykonawca obowiązany jest dokonać wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad,
o parametrach nie gorszych jak sprzęt podlegający wymianie, gdy:
1) sprzęt po trzech kolejnych naprawach dowolnego typu wykaże wady w działaniu wymiana nastąpi w terminie nie przekraczającym 10 dni od dnia zgłoszenia czwartej
awarii,
2) naprawa sprzętu lub jego części z powodu wad nieusuwalnych jest technicznie
niemożliwa - wymiana nastąpi w terminie nie przekraczającym 10 dni od dnia
zgłoszenia awarii.
7. Na wymieniony sprzęt gwarancja biegnie od nowa, postanowienie to stosuje się
odpowiednio do wszystkich istotnych elementów wymienionych w sprzęcie na nowe w
okresie gwarancji.
8. Okres trwania gwarancji będzie automatycznie wydłużony od dnia zgłoszenia wady
usterki lub nieprawidłowości działania sprzętu do czasu faktycznego naprawienia sprzętu
i udostępnienia go Zamawiającemu.
9. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem usług gwarancyjnych obciążają Wykonawcę.
§6
Kary umowne i odszkodowania
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień
opóźnienia w dostawie,
2) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust.1 umowy - w
przypadku gdy Zamawiający odstąpi od umowy na podstawie § 7 ust. 1 pkt 2 umowy.
2. Kara umowna może zostać potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. W każdym przypadku gdy wysokość szkody przekroczy wartość zastrzeżonej kary
umownej Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego jej wartość na
zasadach ogólnych.
§7
Odstąpienie od umowy
1.Zamawiający może odstąpić od umowy:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, przy czym odstąpienie od umowy w tym trybie może nastąpić w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach
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2) gdy Wykonawca opóźnia się z dostawą przedmiotu umowy o ponad 3 dni.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia
odbioru przedmiotu umowy przez 7 dni kalendarzowych, bez wskazania uzasadnionej
przyczyny.
3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz
uzasadnienia odstąpienia od umowy.
4. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego
naruszenia przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
§8
Postanowienia końcowe
1. Zamawiający zastrzega prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z
realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych.
2.Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentów związanych z zamówieniem
do 31.12.2020 r. w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo.
3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Ewentualne spory wynikające z przedmiotowej umowy będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego
5. Osobą/ami upoważnioną/ymi do stałego kontaktu z Zamawiającym w sprawie realizacji
umowy ze strony Wykonawcy jest ..........................
6. Osobą upoważnioną do stałego kontaktu z Wykonawcą w sprawie realizacji umowy ze
strony Zamawiającego jest ................................
5. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy
i 2 dla Zamawiającego.

Wykonawca

Zamawiający
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