Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego
z dnia 27.11.2017r.

PROJEKT UMOWY NR ……………..
Zawarta w dniu …………………………….. pomiędzy
Gminą Orły, ul. Przemyska 3, 37-716 Orły
NIP: 795-230-73-30, REGON: 650900358
reprezentowany przez:
Bogusława Słabickiego – Wójta Gminy Orły
przy kontrasygnacie
Teresy Oczkoś – Skarbnika Gminy Orły
zwanego dalej „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………. NIP……………………………………..
zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą” reprezentowaną przez:
1.
…………………………………………………………………..
2.
…………………………………………………………………..
Zwanych dalej łącznie „Stronami”.
W wyniku wyboru oferty w trybie rozeznania rynku zawarta została umowa o następującej
treści:
§1
Niniejsza umowa jest zawarta na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji rządowego
programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w
zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” w Gminie
Orły.
§2
1. Przedmiotem umowy jest zakup, dostawa i montaż sprzętu elektronicznego
z oprogramowaniem oraz szkoleniem personelu dla niżej podanych placówek oświatowych
z terenu Gminy Orły zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego
w zapytaniu ofertowym:
1) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, Drohojów 151 A, 37-716 Orły,
2) Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego w Orłach,
ul. Szkolna 1, 37-716 Orły,
3) Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Walawie,
37-716 Orły,
4) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej , Niziny 291, 37-716 Orły
5) Szkoła Podstawowa w Kaszycach im. Pułkownika Czesława Mączyńskiego,
37-717 Kaszyce 213,
6) Szkoła Podstawowa im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Małkowicach,
Małkowice 102 A, 37-716 Orły,
7) Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Trójczycach, Trójczyce 110, 37-717
Kaszyce
8) Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Zadąbrowiu, Zadąbrowie 81,
37-716 Orły.
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2. Integralną częścią umowy jest zapytanie ofertowe i oferta Wykonawcy.
3. Odbiór i sprawdzenie przedmiotu umowy będzie odbywać się w dniach dostaw.
§3
Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt elektroniczny wraz z oprogramowaniem
i oprzyrządowaniem jest fabrycznie nowy, nieużywany, znajduje się w stanie
nieuszkodzonym – jest sprawny technicznie, spełnia wymagania Zamawiającego oraz
wymagane polskim prawem normy oraz jest wolny od wad prawnych.
§4
1. Wykonawca dostarczy sprzęt elektroniczny wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem
swoim transportem (koszt dostawy jest wliczony w cenę sprzętów) na adres
poszczególnych placówek oświatowych oraz zamontuje go, a także przeszkoli personel
w terminie uzgodnionym uprzednio z Zamawiającym, nie później jednak niż do
22.12.2017r.
2. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego niezwłocznie o zaistnieniu
wszelkich okoliczności, które mogą wpłynąć na terminy wykonania dostawy, nie później
jednak niż 3 dni od ich zaistnienia.
3. Wykonawca na poszczególne sprzęty udziela gwarancji określonej w opisie przedmiotu
zamówienia.
§5
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową realizację przedmiotu umowy.
2. Wykonawca we własnym zakresie zapewni rozładunek i wniesienie dostarczonego sprzętu
elektronicznego oraz jego zainstalowanie zgodnie z warunkami określonymi w opisie
przedmiotu zamówienia.
3. Wraz ze sprzętem elektronicznym oraz wyposażeniem do niego, Wykonawca zobowiązuje
się wydać Zamawiającemu wszelkie dokumenty oraz nośniki elektroniczne ich dotyczące,
a w szczególności opisujące w języku polskim funkcje i sposób ich użytkowania, w tym
instrukcje obsługi, instrukcje konserwacji, gwarancje i atesty oraz przekazać licencje
uprawniające do korzystania z oprogramowania.
§6
1. Cena brutto, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą wynosi:
…………………………………………………………………………………………..
Słownie: ………………………………………………………………………………...
2. Strony umowy zgodnie ustalają, iż wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie
wypłacone jednorazowo, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury
VAT.
3. Kwota opisana w ust. 1 zawiera wszystkie koszty, które ponosi Wykonawca.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie podlega zmianom w trakcie obowiązywania
Umowy.
5. Zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna tylko w sytuacji gdy nastąpi zmiana stawki
podatku od towarów i usług i zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonawcy
w zakresie należnego wynagrodzenia i zostanie przygotowana w formie Aneksu do
umowy.
6. Strony umowy zgodnie ustalają, iż Zamawiający zapłaci za wykonane zamówienie,
przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie 14 dni od daty doręczenia
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
7. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół końcowy w zakresie
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realizacji całego zamówienia objętego niniejszą umową podpisany przez przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy.
§7
1. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że sprzęt elektroniczny wraz
z oprzyrządowaniem nie nadają się do odbioru Zamawiający odmówi odbioru z winy
Wykonawcy.
2. Zamawiający ma prawo odmówić odebrania sprzętu elektronicznego wraz
z oprzyrządowaniem :
1) niepełnowartościowych o obniżonej jakości, z wadami,
2) niezgodnych z zamówieniem.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Zamawiającemu przysługiwać będą następujące
uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich
usunięcia – w terminie 3 dni od daty dostarczenia sprzętu,
2) jeżeli wady będą uniemożliwiać użytkowanie przedmiotu zamówienia, Zamawiający
może odstąpić od umowy w całości lub części lub żądać wykonania przedmiotu umowy
po raz drugi na koszt Wykonawcy.
4. Odmowa odbioru nastąpi w formie pisemnej, z podaniem powodów odstąpienia.
§8
1. Strony umowy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy
ustalają kary umowne w następujących przypadkach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości – 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,
b) za opóźnienie w usunięciu wad lub wymianie towaru wadliwego na wolny od wad –
w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,
c) za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości – 10 % wynagrodzenia
umownego brutto.
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w wypłacie wynagrodzenia
w wysokości 0,2% za każdy dzień opóźnienia.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub jej części w razie
zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, obliczonego stosownie do
wysokości wynagrodzenia.
3. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron powinno nastąpić w formie pisemnej
pod rygorem nieważności i z podaniem przyczyny odstąpienia.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie Przepisy Kodeksu
Cywilnego.
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§10
Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie są powszechny właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
Stron.

………………………………
Zamawiający

……………………………………
Wykonawca

4

