Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – wzór umowy

UMOWA NR TI/…./2018
zawarta w dniu …….2018 w Trzebnicy
pomiędzy:
Gminą Trzebnica, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, NIP 915-16-03-770, Regon:
931935135
zwaną dalej "Zamawiającym" reprezentowaną przez:
Marka Długozimę - Burmistrza Gminy Trzebnica
przy kontrasygnacie:
Barbary Krokowskiej - Skarbnika Gminy Trzebnica
a
…………………………………., NIP ……………………………….., REGON …………………………
zwanym dalej "Wykonawcą",
Reprezentowanym przez:
………………………………….
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§1
Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy, montażu i uruchomienia
pomocy dydaktycznych, tj. monitorów interaktywnych wraz z oprogramowaniem dla Szkół
Podstawowych na terenie Gminy Trzebnica, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr
1 do niniejszej umowy.
W zakres zamówienia wchodzi dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowych, monitorów
interaktywnych wraz z oprogramowaniem interaktywnym do monitorów. Zamówienie obejmuje
również szkolenie z obsługi dostarczonych urządzeń.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy Opis przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz z dostarczonym sprzętem
wszelką dokumentację dostarczoną przez producenta, w tym karty techniczne, instrukcje obsługi
w języku polskim oraz karty gwarancyjne.
§2
Wykonawca zobowiązuje się wykonać niniejszą Umowę w terminie do 14 dni od podpisania
niniejszej umowy.
Wykonawca dostarczy sprzęt na swój koszt do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na
terenie Gminy Trzebnica.
Odbiór dostarczonego sprzętu nastąpi po wykonaniu dostawy oraz montażu, na podstawie
protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obie strony.
Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy są: Ewa
Brzegowska oraz Dominik Pęcherski.

§3
Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy strony ustalają wynagrodzenie
brutto w wysokości:
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§4
Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie protokół zdawczo-odbiorczy
podpisany przez obie strony oraz protokoły z przeprowadzonych szkoleń.
Odbiorcą faktury będzie: Gmina Trzebnica, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica,
NIP: 915-16-03-770.
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT w terminie 30 dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę na fakturze.
Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§5
Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego załącznik nr
2 do niniejszej umowy.
§6
Wykonawca zapewni bezpłatny serwis sprzętu w okresie gwarancyjnym.
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§7
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a. za zwłokę w wykonaniu umowy w całości lub w części w wysokości 0,2 % wynagrodzenia
brutto określonego w § 3 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
b. za zwłokę w przystąpieniu do usunięciu awarii lub wad w wysokości 0,2 % wynagrodzenia
brutto określonego w § 3 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
c. za zwłokę w usunięciu awarii lub wady ponad termin określony w dokumencie
gwarancyjnym w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 umowy, za
każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
d. w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto
określonego w § 3 umowy.
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadku, gdy opóźnienie w
wykonaniu umowy tak w całości jak i części będzie trwać powyżej dni 10 - w terminie 30 dni od
upływu wskazanego okresu opóźnienia.
Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w wysokości
przewyższającej wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych przewidzianych w
Kodeksie cywilnym.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia.

§8
Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią
wierzytelności już wymagalnych, a także przyszłych, przysługujących Wykonawcy na podstawie
niniejszej Umowy. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności
roszczeń o zaległe odsetki – art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego. Jakakolwiek cesja dokonana bez
takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie warunków niniejszej Umowy
uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od Umowy, w terminie 30 dni od daty dowiedzenia się
o opisanych wyżej okolicznościach, nie później jednak niż do dnia 30.11.2018 roku.
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§9
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wszelkie spory powstałe w związku z wykonaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane przez
sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Załączniki do umowy, które stanowią jej integralną część:
1. Oferta Wykonawcy,
2. Opis przedmiotu zamówienia

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

