Zał. Nr 3 wzór umowy

UMOWA Nr ............................
zawarta w dniu ................ 2018 r. w Polańczyku, pomiędzy
Gminą Solina, ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk, reprezentowaną przez:
Adam Piątkowski – Wójt Gminy Solina zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,
a: ..............................................................
NIP: ........................; REGON: ..................................;
reprezentowanym przez: ................................................
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” o następującej treści:
§1
W wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 06.10.2017r., bez zastosowania
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579
ze zm.), Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty i została zawarta umowa o następującej
treści:
Na podstawie Zarządzenia Nr 0050/49/II/14 Wójta Gminy Solina z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie
ustalenia Regulaminu określającego ramowe procedury udzielania zamówień publicznych o wartości
szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia
19 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) oraz zgodnie z
procedurą rozeznania rynku określoną w - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 (ozn. MR/H 2014-2020/23(3)07/2017), po rozstrzygnięciu
zapytania ofertowego z dnia ..............2018 r., Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie pn.
„Dostawa pomocy dydaktycznych i materiałów do placówek oświatowych w Gminie Solina w ramach
projektu „OMNIBUS – kompleksowy program rozwoju szkoły””

§1
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych i materiałów do placówek
oświatowych w Gminie Solina.
Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia
ogólnego.
2. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy określony w
załączniku Nr 2 do zapytania ofertowego.
Dostawa ma być zrealizowana do niżej wymienionych placówek oświatowych w zakresie właściwym dla
każdej placówki, tj.:
a) Szkoła Podstawowa im. Józefa Blizińskiego w Bóbrce, Bóbrka 50, 38-623 Lesko,
b) Szkoła Podstawowa im. Księdza Franciszka Stopy w Myczkowie, Myczków 109, 38-610 Polańczyk,
c) Szkoła Podstawowa im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi, ul. Szkolna 7, 38-610 Polańczyk.

3. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do miejsc wskazanych przez Zamawiającego
w ust. 2 na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca dokonana rozładunku i wniesienie przedmiotu
umowy do pomieszczeń wskazanych przez osoby upoważnione do odbioru. Wydanie przedmiotu umowy
nastąpi
na
podstawie
protokołu
odbioru.
Dostawa
ma
zostać
wykonana
w dniu roboczym tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-13:00. O terminie dostawy Wykonawca
zobowiązany jest powiadomić osoby upoważnione do odbioru na dwa dni robocze przed planowaną
dostawą. Osoby upoważnione do odbioru zobowiązane są sprawdzić materiały dydaktyczne pod kątem
zgodności z zamówieniem. Czynności odbioru będą polegały na stwierdzeniu: jakości i nienaruszalności
opakowania oraz zgodności stanu ilościowego przedmiotu odbioru ze złożonym przez Zamawiającego
zamówieniem. Podczas odbioru przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest wykazać osobie
upoważnionej do odbioru, że przedmiot umowy spełnia wymagania określone w zamówieniu.
4. Wykonawca przekaże osobom upoważnionym do odbioru oświadczenie, że materiały dydaktyczne są
fabrycznie nowe, nieużywane, w pełni sprawne i gotowe do użycia, oraz jeśli dotyczy spełniający wymogi
bezpieczeństwa w oświacie.
5. Wykonawca wyda przedmiot umowy w stanie zupełnym (wolnym od wad), w szczególności
wyposażonym w komplet akcesoriów gwarantowanych przez producenta a także karty gwarancyjne,
instrukcje dotyczące sposobu korzystania ze sprzętu, certyfikaty bezpieczeństwa itp.
6. W razie zgłoszenia zastrzeżeń w protokole odbioru, Zamawiający pisemnie wyznaczy Wykonawcy
stosowny termin – nie dłuższy niż 5 dni w celu:
a) usunięcia stwierdzonych protokołem wad, lub
b) dostarczenia towarów, których Wykonawca nie dostarczył Zamawiającemu.
7. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady, w tym poprzez dostarczenie towarów wolnych od wad w
miejsce wadliwych, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, bez osobnego wynagrodzenia z
tego tytułu.
8. Stwierdzenie przez Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę wad będzie stanowić podstawę do
sporządzenia protokołu odbioru bez uwag.
9. Jeżeli na przedmiot umowy udzielana jest gwarancja i jeżeli opis przedmiotu zamówienia nie stanowi
inaczej, to minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od dnia pozytywnego odbioru. W
przypadku sprzętu elektronicznego, minimalny okres obowiązkowej gwarancji wynosi 24 miesiące od
dnia pozytywnego odbioru. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub
nieodpłatnej wymiany wadliwego przedmiotu dostawy na wolny od wad na koszt Wykonawcy w
terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad.
10. Wykonawca ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo z podwykonawcami zgodnie ze złożoną
ofertą.
11. Zlecenie wykonania, części dostaw podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego za wykonanie tej części dostaw. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były
działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
12. Wykaz osób upoważnionych do odbioru przedmiotu umowy zostanie przekazany Wykonawcy po
podpisaniu umowy.
13. Wykonawca zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie,
możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie
wykonać przedmiot umowy na warunkach określonych w umowie.

§2
1. Termin dostawy przedmiotu umowy ustala się na 14 dni od podpisania umowy to jest do dnia ............
2. Za datę wykonania przedmiotu zamówienia uważana będzie data podpisania protokołu odbioru przez
obie strony bez uwag.
§3
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, z zastrzeżeniem § 7, w wysokości: .....
…………………………….. zł. brutto (słownie: ...............................................................................………….)
2. Podstawę
do
wypłaty
wynagrodzenia
stanowią
pozytywne
protokoły
odbioru
sporządzane osobno dla każdej placówki oświatowej i przedłożoną fakturą na kwotę, ustaloną zgodnie z
treścią ust. 1.
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca
z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu
umowy, w tym w szczególności cenę zakupu przedmiotu umowy, koszty transportu do miejsc dostawy,
rozładunku w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
4. Wykonawca wystawi fakturę na całość zamówienia.
§4
1. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy w ciągu 14 dni
licząc od dnia sporządzenia pozytywnych protokołów odbioru i przedłożenia faktury,
o których mowa w ust. 2. Jeżeli faktura została przedłożona w terminie późniejszym niż data
sporządzenia protokołów termin wypłaty wynagrodzenia liczy się od dnia przedłożenia faktury.
2. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§5
Zamawiający może odstąpić od umowy:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
b) gdy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w stosunku do Wykonawcy,
c) stwierdzenia wad przedmiotu umowy.
§6
kary umowne,

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
w terminie 7 dni od dnia
doręczenia pisemnego wezwania do zapłaty, za:
1) odstąpienie
od
umowy
przez
Zamawiającego
z
przyczyn,
za
które
ponosi
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto za
cały przedmiot umowy,
2) za opóźnienie w wykonaniu umowy w wysokości 3 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy
dzień opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy,
3) za odstąpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - karę
w wysokości 10% ceny brutto określonej w §3 ust.1 umowy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego brutto za cały
przedmiot umowy.

3. Zamawiający potrąci karę umowną, o której mowa w ust. 1 przy wypłacie wynagrodzenia, na co
Wykonawca wyraża zgodę podpisując niniejszą umowę.
4. W sytuacji, gdy kary umowne, nie pokrywają szkody, stronom przysługuje prawo żądania
odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§7
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,
zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części umowy.
§8
Bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, Wykonawca nie
może dokonać przelewu wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.
§9
Wykonawca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na udostępnienie treści niniejszej umowy w
przypadku złożenia o to wniosku w trybie ustawy właściwej w sprawach dostępu do informacji
publicznej, lub na podstawie innych przepisów wiążących Zamawiającego. W takim przypadki
Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego żadnych roszczeń, w szczególności
w oparciu o przepisy dotyczące ochrony dóbr osobistych.
§ 10
Wszelką korespondencję w sprawach związanych z niniejszą umową Zamawiający będzie kierował na
adres Wykonawcy podany w umowie, który jest adresem do doręczeń. Wykonawca jest zobowiązany
zawiadomić Zamawiającego o każdej zmianie adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie
pisma pod adres wskazany w umowie ma skutek prawny.
§ 11
Strony zgodnie stwierdzają, że świadczenia określone w mniejszej umowie wyczerpują całkowicie
zobowiązania Zamawiającego na rzecz Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy.
§ 14
Sprawy sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla
Zamawiającego.
§ 15
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu, mają zastosowanie
przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych.
§ 16
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla
Wykonawcy.

Zamawiający:

Wykonawca:

