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Załącznik nr 4
Wzór umowy
na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Droga ku
nowoczesności w SP nr 5 w Zgorzelcu”, realizowanego na podstawie umowy
RPDS.10.02.01-02-0034/18-00
zawarta w dniu ............. w Radomierzycach pomiędzy:
Fundacją Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS z siedzibą w Radomierzycach 7,
59-900 Zgorzelec, NIP 615-201-52-52, KRS 0000349029, REGON 021196366 reprezentowaną
przez: Aleksandrę Ratajczak
zwaną w treści umowy Zamawiającym,
a
..................................
z
siedzibą
w
........................,
ul.
.............................
NIP ......................... REGON .............................
reprezentowaną przez: ..............................................................................
zwaną w treści umowy Wykonawcą.
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się dostawy sprzętu komputerowego
i multimedialnego zakupionych w ramach projektu pn. „Droga ku nowoczesności w SP nr 5 w
Zgorzelcu” realizowanym w partnerstwie przez Fundację Wspierania Inicjatyw Lokalnych
PROBUS oraz Gminę Miejską Zgorzelec.
2. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych współfinansowany jest ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020 w związku z realizacją projektu nr RPDS.10.02.01-02-0034/18, pn.
„Droga ku nowoczesności w SP nr 5 w Zgorzelcu”.
3. Wykonawca oświadcza, iż materiały użyte do wykonania sprzętu będącego przedmiotem
zamówienia posiadają wszystkie niezbędne atesty i certyfikaty na materiały, z których są
wykonane oraz instrukcje obsługi w języku polskim.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy - pomocy dydaktycznych
zgodnie z ofertą z dnia …….. w terminie ………………. dni od dnia podpisania umowy.
2. Towar określony w ust. 1 dostarczony zostanie transportem Wykonawcy na adres:
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. B. Prusa 17,
59-900 Zgorzelec.
§3
1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie:
Netto: ___________________
(słownie : ________________________________)
VAT: ____________________
(słownie: _________________________________)
Brutto: ___________________
(słownie: ______________________________________________)
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2. W wynagrodzeniu zostały uwzględnione wszystkie koszty jakie zostaną
poniesione przez Wykonawcę w celu wykonania umowy.
3. Zapłata
nastąpi
przelewem
na
konto
Wykonawcy
nr
………………………………………………………………………………………… w terminie do 21 dni od
daty dostarczenia przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego poprawnej faktury VAT,
wystawionej na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Zamawiający jako odbiorcę na
fakturze wskazuje: Fundację Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS,
Radomierzyce 7, 59-900 Zgorzelec, NIP 615-201-52-52. Za dzień zapłaty uznaje się
datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§4
1. Wykonawca będzie zobowiązany do kompleksowego wykonania prac stanowiących przedmiot
umowy.
2. Wykonawca na własny koszt zapewnia niezbędny sprzęt, transport, personel do wykonania
przedmiotu umowy.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim lub
Zamawiającemu wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy, spowodowane działaniem
lub zaniechaniem Wykonawcy.
1.

2.
3.
4.

§5
Odbiór dostarczonego przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 7 dni od daty przekazania na
podstawie obustronnie podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego. Zamawiający
powiadomi Wykonawcę drogą elektroniczną, wyznaczając Wykonawcy termin odbioru
i sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego.
Do odbioru Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na
ocenę prawidłowości i jakości wykonania przedmiotu odbioru.
Jeżeli podczas czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, Zamawiający odstąpi od
odbioru i wyznaczy Wykonawcy 7-dniowy termin na usunięcie wad.
W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych
przy odbiorze lub w okresie gwarancji Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na
koszt Wykonawcy.

§6
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczone pomoce dydaktyczne,
co najmniej w zakresie zapewnionym przez producenta produktów.
2. W okresie gwarancji Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania zaistniałych
wad niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od wezwania przez Zamawiającego.
3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
może on zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez
odrębnego zawiadomienia.
4. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji.
§7
1. Osobami upoważnionymi do reprezentowania Zamawiającego będzie: ……………………………….
2. Osobą upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy będzie:…………………………………………….
3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.
§8
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1. W przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy oraz w usuwaniu
wad w okresie rękojmi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości
brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy karę
umowną w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego karę
umowną w wysokości 10 % wartości umowy.
4. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia umowy
w terminie 7 dni od daty wystąpienia przez stronę drugą z żądaniem zapłaty.
5. Zamawiający w razie zwłoki w zapłacie kary może potrącić należną mu karę z należności
Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia przez Zamawiającego kar
umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. Wykonawca w przypadku zwłoki
Zamawiającego może dochodzić zapłaty na drodze sądowej.
6. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego
kary umowne na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.
1.
2.
1)
2)

3.

§9
Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem nieważności.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności:
gdy zaistnieje konieczność zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, wynikająca
z wprowadzenia ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
gdy zaistnieje konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, uwarunkowana:
działaniem
siły
wyższej,
tj.
zdarzenia
nadzwyczajnego,
niemożliwego
do
przewidzenia i przeciwdziałania, uniemożliwiającego wykonanie zobowiązań wynikających
z umowy, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku zaistnienia przerwy lub przestoju w
realizacji dostawy, okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji zamówienia równy
będzie okresowi przerwy lub przestoju.
Wskazane w niniejszym paragrafie zmiany mogą być wprowadzone, jedynie w przypadku
jeżeli obydwie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności.

§ 10
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
1) jeżeli Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy
lub przerwał ich wykonanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w okresie
dłuższym niż 5 dni;
2) w razie wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
3) w razie nieotrzymania przez Zamawiającego środków finansowanych Z Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Dolnośląskiego
na
realizację
projektu
pn. „Droga ku nowoczesności w SP nr 5 w Zgorzelcu”.
2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej i winno być dokonane w terminie 7 dni od
powzięcia informacji o okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia.
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli Zamawiający
odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub odmawia podpisania protokołu
zdawczo-odbiorczego.
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1.
2.
3.
4.

§ 11
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć realizacji umowy innemu
Wykonawcy.
W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd dla
Zamawiającego.
Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po każdym dla
stron.
Wykonawca:

…………………………….…………….

Zamawiający:

………………………………………….
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