Zał. nr 5 do SIWZ
UMOWA - PROJEKT

zawarta w dniu ………………….. roku w Gorzowie Śląskim
pomiędzy:
Gminą Gorzów Śląski, 46-310 Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15
Nip – 576-15-50-857
reprezentowaną przez:
Burmistrza Gorzowa Śląskiego – Artura Tomalę
zwanym dalej "Zamawiającym"
a firmą:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

§1
Przedmiot umowy
1.
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające
na zakupie sprzętu i wyposaŜenia pracowni językowych w Zespole Szkolno-Gminazjalnym w
Gorzowie Śląskim, w Szkole Podstawowej w Uszycach oraz Szkole Podstawowej w
Kozłowicach.
Szczegółowy zakres robót określa SIWZ oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. nr 6
do SIWZ.
§2
1. Termin realizacji zamówienia upływa: ……………...2010 r.
2. Za termin realizacji zamówienia uwaŜa się datę podpisania protokołu odbioru sprzętu.
§3
1. Miejscem wykonania umowy, zgodnie z wyszczególnieniem rodzaju i ilości sprzętu zawartym
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jest :
- Zespół Szkolo - Gimnazjalny w Gorzowie Śląskim
- Szkoła Podstawowa w Uszycach
- Szkoła Podstawowa w Kozłowicach
2. Dostawa przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy nastąpi na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
§4
1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawę wraz z montaŜem
wyposaŜenia do pracowni w w/w szkołach zgodnie wykazem sprzętu i parametrami określonymi
w Opisie przedmiotu zamówienia, będącego załącznikiem do SIWZ oraz złoŜonej oferty.
2. Wartość zamówienia strony ustalają na:
cenę netto w wysokości: ……… ……… ……zł słownie złotych:
cenę brutto / wraz z podatkiem VAT/ w wysokości :…………………. zł
słownie złotych:
……………………………………………………………………………………………………
w tym podatek VAT w wysokości … ……… ......... ………zł
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3. Wystawienie faktur następuje odrębnie, na poszczególne szkoły za wykonane pracownie.
4. Cena, o której mowa w ust. 2 obejmuje: wartość sprzętu, koszt dostarczenia, montaŜu i
uruchomienia oraz przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi, koszt konserwacji i przeglądów
w okresie gwarancji, jeŜeli są wymagane.
5. Kwota określona w ust. 2 nie moŜe ulec zmianie .
§5
1. Rozliczenie za wykonaną dostawę nastąpi w oparciu o fakturę wystawioną na podstawie
protokołu odbioru sprzętu.
2. Faktura za przedmiot umowy będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30dniowym od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
3. Faktura moŜe zostać wystawiona po przekazaniu sprzętu do eksploatacji, wydaniu pełnej
dokumentacji technicznej Zamawiającemu, po przeszkoleniu pracowników w zakresie obsługi
zainstalowanego i uruchomionego sprzętu oraz po wydaniu stosownych zaświadczeń, certyfikatów,
jeŜeli są one wymagane przepisami prawa.
4. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia lub zwłoki w usunięciu
wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość
kar umownych, ustaloną w oparciu o zapisy zamieszczone w § 8 umowy.
§6
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu ………… miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt
zgodnie ze złoŜoną ofertą licząc od dnia przekazania urządzenia do eksploatacji, zgodnie z
protokołem odbioru sprzętu.
2. Wykonawca wyda Zamawiającemu karty gwarancyjne w dniu dostawy sprzętu.
§7
1. Wykonawca zapewnia:
a) serwis gwarancyjny u Zamawiającego,
b) dostarczenie urządzenia zastępczego spełniającego wymogi określone przez Zamawianego,
jeŜeli czas oczekiwania na usunięcie awarii w okresie gwarancji będzie dłuŜszy niŜ 7 dni.
2. Po kaŜdorazowej naprawie Wykonawca przedłuŜy gwarancję o czas przerwy w eksploatacji.
§8
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie niewykonania lub
nienaleŜytego wykonania umowy:
a) w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z
powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
b) w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy nie dostarczonego w terminie za kaŜdy
rozpoczęty dzień zwłoki.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne:
a) 10% wartości przedmiotu umowy w razie odstąpienia przez Wykonawcę
od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność
Zamawiający,
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§9
1.Wszelkie zamiany umowy będą potwierdzone aneksem w formie pisemnej pod rygorem
niewaŜności.
2.Zmiany postanowień umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach:
a) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyŜszej, przez którą, na potrzeby niniejszego
warunku rozumieć naleŜy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej:
- o charakterze niezaleŜnym od stron,
- którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,
- którego nie moŜna uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu
naleŜytej staranności;
- której nie moŜna przypisać drugiej stronie;
Za siłę wyŜszą warunkującą zmianę umowy uwaŜać się będzie w szczególności: powódź,
poŜar i inne klęski Ŝywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe
załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej,
promieniowanie lub skaŜenia;
b)
zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron;
c) powstania rozbieŜności lub niejasności w rozumieniu pojęć uŜytych w umowie, których nie
będzie moŜna usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umoŜliwiać usunięcie rozbieŜności i
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony;
d) zaistnienia okoliczności leŜących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych
sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub
okolicznościami, które nie były moŜliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy – zmianie
moŜe ulec termin realizacji Umowy
e) zmiany ustawowej wysokości podatku VAT, w przypadku gdy w trakcie realizacji przedmiotu
umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla dostaw objętych przedmiotem umowy.
Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego- dotyczy to części
wynagrodzenia za dostawy w których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

§11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
§12
Ewentualne spory mogące powstać w trakcie realizacji umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie
Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§13
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w
interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyŜszych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŜnego z
tytułu wykonania części umowy.

3

§14
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy.
§15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla kaŜdej ze
stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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