UMOWA nr …./2021
Zawarta w dniu ……………………….. w Białej Rawskiej pomiędzy:
Zespołem Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej, NIP: 8351258449 reprezentowaną przez: - Jolantę
Popłońską – dyrektora

zwaną w dalszej treści umowy „ Zamawiającym",
a
……………………………………………………………………………………………….
w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019
z późn. zm. – zwanej dalej „ustawą Pzp”), postępowania o udzielenie zamówienia publicznego/znak
sprawy: ……………………………………………..
§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z instalacją pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych, zgodnych z asortymentem i na warunkach wskazanych w Specyfikacji
Warunkach Zamówienia – Opisu Przedmiotu Zamówienia ……………………………..
2. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany
przez Powiat Rawski/ Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej Działanie XI.03.01
Kształcenie zawodowe Numer projektu RPLD.11.03.01-10-0044/19-00.
§2
Strony ustalają terminy realizacji przedmiotu umowy do dnia ………………………………
§3
1. Zamawiający oświadcza, że osobą uprawnioną do reprezentowania Zamawiającego
w kontaktach z Wykonawcą, jest:
a) Jolanta Popłońska – tel. 530 753 995
e-mail:
zsbialarawska@wp.pl
2. Osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy będzie:
……………………………………………………………….
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§4
Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie realizowany samodzielnie/przy pomocy
podwykonawców.
Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana pisemna zgoda
Zamawiającego wyrażona po przedstawieniu mu projektu takiej umowy wraz
z dokumentacją dotyczącą zakresu, sposobu i warunków wykonania dostawy przez podwykonawcę.
Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy
z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z dokumentacją dotyczącą wykonania zakresu, sposobu
i warunków wykonania umowy przez podwykonawcę, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub
zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
Umowa, o której mowa w ust. 2, powinna być zawarta w formie pisemnej.
W przypadku podzlecenia dostawy podwykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie:
a) konieczność informowania Zamawiającego o fakturach wystawianych przez
podwykonawcę w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania,
b) kontrolę płatności dla podwykonawcy,
c) wstrzymanie wypłat należnych Wykonawcy do czasu uregulowania jego zobowiązań
wobec podwykonawcy.
W razie zmiany podwykonawcy obowiązuje procedura wyrażenia zgody opisana
w paragrafie niniejszym. Zmiana podwykonawcy stanowi zmianę Umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób/podmiotów, którym powierzy wykonanie
części przedmiotu umowy lub określonych czynności z nim związanych.
§5
Za prawidłowe i pełne wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie
ryczałtowe
w
wysokości
…………………………………
(słownie:………………………………………………….. zgodnie z treścią oferty.
Termin płatności faktury wynosi 21 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury
do Zamawiającego.
Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikającej
z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej.

§6
1. Wykonawca udziela na dostarczone urządzenia stanowiące przedmiot umowy 24 miesięcznej
rękojmi za wady oraz gwarancji dla poszczególnych urządzeń objętych Zamówieniem zgodnie
z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ , licząc od daty
odbioru końcowego.
2. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny bez konieczności składania dodatkowego
dokumentu na okoliczność gwarancji.
3. Okresy gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpoczynają się od dnia podpisania protokołu odbioru
ostatecznego (bez uwag) przedmiotu umowy.
4. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem obowiązków gwarancyjnych ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca na skutek zgłoszenia wady przez Zamawiającego podejmie niezwłocznie działania
w celu usunięcia wady.
6. Usunięcie wady uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez Zamawiającego stosownego
protokołu sporządzonego przez Wykonawcę przy czym usunięcie awarii nie może być dłuższe niż
36 h od momentu przystąpienia do jej usunięcia.
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7. Do napraw gwarancyjnych przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie
nowych materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż uszkodzone.
8. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na koszty z tym związane.
9. Roszczenia z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady przysługują także po terminach upływu
okresów, o których mowa w ust. 1-4, jeżeli wady były zgłoszone przed upływem tych terminów.
10. W okresie gwarancji Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych naprawą,
wymianą, instalacją, konfiguracją, czy uruchomieniem przedmiotu umowy.
§7
1. Okres rękojmi ustanawia się na 24 miesiące od daty obustronnie podpisanego protokołu
końcowego odbioru bez zastrzeżeń.
2. Zamawiający ma prawo według swojego wyboru wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi
i gwarancji.
3. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji Zamawiający może żądać naprawienia
szkody z powodu istnienia wady.
§8
1. Strony postanawiają, że po wykonaniu przedmiotu umowy, zostanie dokonany jego komisyjny
odbiór.
2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia – może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
z zachowaniem prawa do naliczania kar umownych za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu
umowy
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:
-jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy,
- jeżeli
uniemożliwiają
one
użytkowanie
przedmiotu
odbioru
zgodnie
z przeznaczeniem, może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od wykrycia wady lub
żądać wykonania Przedmiotu umowy po raz drugi bez dodatkowego wynagrodzenia
z zachowaniem prawa do naliczania kar umownych za opóźnienie w wykonaniu
przedmiotu umowy w stosunku do terminu o którym mowa w § 2.
3. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane
w trakcie odbioru.
4. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie trwania tych
czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.
5. Za termin wykonania przedmiotu umowy Strony przyjmują podpisanie bezusterkowego protokołu
końcowego odbioru wykonania przedmiotu umowy.
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§9
Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne.
Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
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1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z terminem o którym mowa w § 2 ,
za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto
b) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia,
w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn przez niego zawinionych, za wyjątkiem sytuacji
określonej w art. 456 ustawy Prawo zamówień Publicznych.
Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 15 % wynagrodzenia brutto.
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku gdy opóźnienie
w wykonaniu przedmiotu umowy trwa dłużej niż 5 dni.
Oświadczenie o odstąpieniu zostaje złożone w terminie 7 dni od dnia upływu powyższego terminu.
§ 10
Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
a) Wykonawca nie rozpoczął dostawy bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał dostawę
z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w terminie 2 dni od dnia wystąpienia powyższych
naruszeń.
b) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach,
c) została ogłoszona upadłość, rozwiązanie lub zakończenie działalności Wykonawcy bądź
wydano nakaz zajęcia jego majątku, w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego
informacji o powyższych okolicznościach,
d) Wykonawca nie wykonuje dostawy zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje
zobowiązania umowne w terminie 5 dni od upływu dodatkowego wyznaczonego przez
Zamawiającego terminu do usunięcia nieprawidłowości.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 11
1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej zaakceptowanej
przez Zamawiającego i Wykonawcę pod rygorem nieważności.
§ 12
1. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
i ustawy dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.
2. Adresy do doręczeń jak w komparycji. Strony mają obowiązek powiadamiania
się o zmianie adresu. Korespondencję wysłaną na adres dotychczasowy do dnia otrzymania
informacji o zmianie adresu, uważa się za skutecznie doręczoną.
3. Sądem właściwym miejscowo dla rozpoznawania sporów wynikających z niniejszej umowy
jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla stron.
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§ 13
Wykaz załączników do niniejszej umowy stanowi:
1) Oferta Wykonawcy wraz z Formularzem Cenowym
2) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
Z A M A W I A J Ą C Y:

WYKONAWCA:
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