IPR.272.4.13.2018

Załącznik nr 4 do SIWZ
UMOWA nr ……………………………………… (wzór)
zawarta dnia ……………………………….. r. w Łęcznej

pomiędzy:
Powiatem Łęczyńskim, z siedzibą 21-010 Łęczna, Al. Jana Pawła II 95 A,
NIP 5050017732, Regon 431019425
reprezentowanym przez:
Przewodniczącego Zarządu Powiatu – Romana Cholewę
Wicestarostę – Dariusza Kowalskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu, Patrycji Miazio
zwanym dalej "Zleceniodawcą",
a
……………………………………………………….. z siedzibą w …………………………, *wpisanym w dniu …………... do
Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………………………….
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS …………………………... NIP …………………,
Regon ……………...
*
……………………………
prowadzącym
działalność
gospodarczą
pod
nazwą.:
…………………………………………… wpisanym w dniu ................ do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, NIP: …………………………., Regon: ……………….
reprezentowanym przez :
- ...............................................................
zwanym dalej "Wykonawcą".
została zawarta umowa o następującej treści:
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych, (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), w wyniku którego oferta Wykonawcy
została wybrana jako najkorzystniejsza, zawiera się umowę następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający Zleca a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy wyposażenia w sprzęt IT pracowni
Zespołu Szkół im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej oraz biura projektu w ramach realizacji projektu
pn. „Kształcimy prawdziwych zawodowców w Jagiellończyku”, zgodnie z warunkami SIWZ w
przetargu nieograniczonym nr sprawy IPR.272.4.13.2018 oraz złożonej oferty z dnia …………,
stanowiącymi integralną część umowy.
2. W ramach wykonania umowy Wykonawca dostarczy:
1) Zestaw komputerowy 1 – 16 szt.
2) Zestaw komputerowy 2 – 3 szt.
3) Zestaw komputerowy 3 – 1 szt.
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Zestaw komputerowy 4 – 1 szt.
Komputer typu laptop – 1 szt.
Drukarka laserowa sieciowa A4 dupleks monochromatyczna – 4 szt.
Drukarka laserowa sieciowa A4 dupleks kolorowa - 1 szt.
Drukarka laserowa sieciowa A3 kolorowa – 1 szt.
Drukarka laserowa A4 monochromatyczna – 1 szt.
Switch zarządzalny – 2 szt.
Tablica interaktywna – 1 szt.
Telewizor – 6 szt.
Zestaw głośników – 3 szt.
Aparat fotograficzny (lustrzanka cyfrowa)- 1 szt.
Pakiet biurowy – 21 szt.
Oprogramowanie antywirusowe – 21 szt.
Oprogramowanie do grafiki wektorowej – 1 szt.
Oprogramowanie do grafiki rastrowej – 17 szt.
Oprogramowanie do rozliczeń finansowo-księgowych – 16 szt.

Zamówienie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś
priorytetowa 12 Edukacja, kształcenie i kwalifikacje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie ……………… dni od dnia podpisania
umowy. Przez datę zakończenia wykonania przedmiotu umowy rozumie się datę podpisania
protokołu zdawczo-odbiorczego.

§2
WYKONANIE I ODBIÓR DOSTAWY
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 2 do
Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, ul. Bogdanowicza 9 na własny koszt.
Wykonawca zobowiązany jest na 2 dni robocze przed planowanym dostarczeniem przedmiotu
zamówienia zawiadomić Zamawiającego o planowanej dacie dostawy.
Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.
Załącznik do protokołu zdawczo –– odbiorczego stanowią certyfikaty dopuszczające sprzęt
elektroniczny do użytku w jednostkach oświatowych. Podpisany przez obie strony protokół
zdawczo – odbiorczy będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury.
Dostawa przedmiotu zamówienia winna być jednorazowa i kompletna – zgodna z zakresem
określonym w § 1 ust. 2. W przypadku dostawy niekompletnego przedmiotu zamówienia
Zamawiający jest uprawniony do odmowy odbioru przedmiotu umowy.
Przedstawiciel Zamawiającego i przedstawiciel Wykonawcy w dniu dostawy dokonają
ilościowego sprawdzenia dostarczonego przedmiotu zamówienia, a w terminie 3 dni roboczych
licząc od dnia dostawy, przedstawiciel Zamawiającego dokonuje odbioru jakościowego
dostarczonego sprzętu w celu potwierdzenia zgodności przedmiotu umowy z zapytaniem
ofertowym oraz ofertą Wykonawcy i w przypadku braku uwag podpisuje protokół zdawczo –
odbiorczy.
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W przypadku wad jakościowych przedmiotu zamówienia lub niezachowania parametrów
określonych w ofercie, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w ciągu 5 dni
kalendarzowych przedmiotu umowy lub jego części pozbawionego wad i spełniającego
parametry określone w ofercie na własny koszt i odpowiedzialność. Po dostarczeniu
pozbawionej wad nowej partii przedmiotu umowy lub jej części, przedstawiciel Zamawiającego
podpisuje protokół zdawczo – odbiorczy.
§3
WADY I GWARANCJA
Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia dostarczony w ramach niniejszej umowy jest
fabrycznie nowy i nieużywany.
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na cały dostarczony sprzęt elektroniczny
stanowiący przedmiot umowy. Termin gwarancji dla poszczególnych urządzeń określa złożona
oferta z zastrzeżeniem, że termin gwarancji nie będzie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy.
Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne, ujawnione w wyrobach będących
przedmiotem umowy oraz ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Wykonawca jest
odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczone wyroby:
a) stanowią własność osoby trzeciej, albo, jeżeli są obciążone prawem osoby trzeciej
b) mają wadę zmniejszającą ich wartość lub użyteczność wynikającą z ich przeznaczenia, nie
mają właściwości wymaganych przez Zamawiającego albo jeżeli dostarczono je w stanie
niezupełnym.
W przypadku stwierdzenia niemożliwych do naprawienia wad ukrytych w dostarczonym
przedmiocie zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na sprzęt elektroniczny
o nie gorszych parametrach w ciągu 48 godzin (dotyczy to okresu gwarancji).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zastępczego usunięcia usterek w okresie gwarancji na
koszt Wykonawcy przez inny podmiot, jeżeli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia pomimo
pisemnego wezwania w ciągu 14 dni. W takim przypadku Zamawiający po dokonaniu
zastępczego usunięcia usterek zachowuje prawa wynikające z gwarancji względem Wykonawcy.
Wykonawca
przy
pomocy
podwykonawców
wykona
następujący
zakres:
……………………………………………………………………………, albo na dzień podpisania umowy Wykonawca
oświadcza, że będzie realizował przedmiotu mowy bez udziału podwykonawców.
Pozostały zakres prac Wykonawca wykona własnymi siłami.
§4
WYNAGRODZENIE
Za przedmiot umowy określony w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne jednorazowe
wynagrodzenie całkowite w kwocie …………………… zł netto ………………………….. zł brutto
(słownie:………………………………………...) zgodnie z ofertą Wykonawcy.
Cena określona w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego przedmiotu
zamówienia, w tym koszt transportu i ubezpieczenia na czas transportu.
W przypadku wystąpienia „odwrotnego obciążenia” i powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, Zamawiający rozliczy VAT z tego tytułu według stawki 23% w kwocie: …….……PLN
(słownie złotych……………….……).
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Płatność nastąpi jednorazowo w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem, o którym mowa w § 2 ust. 4 i ust. 6 umowy,
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się
dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez przedstawiciela
Zamawiającego protokół zdawczo – odbiorczy.
Wykonawca nie może zbyć na rzecz osób trzecich wierzytelności względem Zamawiającego
powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy, bez uprzedniej zgody zamawiającego
wyrażonej na piśmie
§5
KARY UMOWNE
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy określonego w § 1 ust.
4 w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
za każdy dzień zwłoki,
2) za niedotrzymanie terminu usunięciu wad, stwierdzonych w okresie rękojmi, w wysokości
1% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień
zwłoki, liczonej od dnia ustalonego na usunięcie wad,
3) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 30% całkowitego
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
Zamawiający zastrzega sobie:
1) prawo dochodzenia kar umownych ze wszystkich tytułów,
2) prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone
kary umowne.
Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych bezpośrednio z
wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w
wyznaczonym terminie.

§6
ZMIANY UMOWY
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego w zakresie stawki
podatku VAT, co skutkować będzie zmianą wynagrodzenia brutto, przy niezmienionym
wynagrodzeniu netto.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia, ewentualne spory związane z realizacją
niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
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Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
nieważności.
Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach 1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla
Zamawiającego.

ZLECENIOBIORCA

ZLECENIODAWCA
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