Załącznik nr 6 do SIWZ

UMOWA NR…………… /PROJEKT/
zawarta w dniu ………………….pomiędzy Powiatem Myślenickim ul. M. Reja 13, 32-400
Myślenice, NIP: 681 169 23 25 – Zespołem Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Myślenicach,
ul. Żeromskiego 17, 32-400 Myślenice,
reprezentowanym przez Dyrektora - Pana Marka Łatasa,

zwany w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,
a
………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
……………………………………………
……………………………………………
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,
zawarta została umowa następującej treści:
§1
Podstawą zawarcia umowy jest rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego z dnia…………………. – przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.
U z 2015 r. poz. 2164 z późń. zm).
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Podniesienie kompetencji zawodowych
uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży
mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w
Myślenicach” nr RPMP: 10.02.02-0214/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020 w ramach Poddziałania 10.02.02
Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, część konkursowa.
§2
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia pn.:
„Doposażenie pracowni w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia zajęć edukacyjnych w
branży mechanicznej”” w następujących częściach: ………………………..........................
……………………………………………………………………………………………….
2. Szczegółowy opis i zakres zamówienia określa Szczegółowy Opis Przedmiotu
Zamówienia (OPZ) będący Załącznikiem nr 1 do SIWZ i projektu umowy.
3. Wykonanie przedmiotu umowy określonego w ust.1 zgodne będzie z warunkami
opisanymi w niniejszej umowie, złożoną ofertą z dnia ....................... oraz wymaganiami
zawartymi w Szczegółowym Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).
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§3
Termin wykonania przedmiotu umowy określa się na … dni od dnia podpisania umowy
zgodnie ze złożoną ofertą.
Za datę wykonania umowy uważa się datę podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę
protokołu odbioru końcowego.
W terminie wykonania przedmiotu umowy zawiera się okres czasu niezbędny na
przeprowadzenie odbioru ilościowego i jakościowego dostawy sprzętu, o którym mowa
w § 8, oraz prac instalacyjnych.
§4
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy całkowite,
wynagrodzenie ryczałtowe, w kwocie …………… zł brutto (słownie: ……………….,
łącznie z podatkiem VAT w kwocie …………….. zł, (słownie: ……………………….. ),
zgodnie ze złożoną ofertą przetargową i Załącznikiem nr 2 do SIWZ.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wszystkie koszty niezbędne do
realizacji przedmiotu umowy i obowiązuje w całym okresie trwania niniejszej umowy.
Zamawiający zapłaci wynagrodzenie wyłącznie za należycie wykonany i odebrany bez
zastrzeżeń, potwierdzony protokołem odbioru końcowego, przedmiot umowy.
W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wynagrodzenie wskazane w ust.
1 ulegnie stosownej zmianie, z tym, że kwota netto obliczona z uwzględnieniem
obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od towarów i usług nie
ulegnie zmianie.
§5

1. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, nastąpi na podstawie wystawionej
faktury, po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę, protokołu odbioru
końcowego, przyjętego bez zastrzeżeń przedmiotu umowy.
2. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 21 dni od daty
dostarczenia faktury do Zamawiającego. Za datę zapłaty Strony przyjmują datę obciążenia
rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Strony postanawiają, że Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności
wynikającej z niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
4. W przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, Wykonawca, przed
wystawieniem faktury winien przedstawić dowody zapłaty podwykonawcom za wykonane
prace, wraz z oświadczeniami o pełnej zapłacie wierzytelności, pod rygorem odmowy
zapłaty przez płatnika, do czasu wykazania przez Wykonawcę zapłaty podwykonawcom.
5. W przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, brak zachowania przez
Wykonawcę warunków określonych w ust. 2 zwalnia Zamawiającego z zapłaty odsetek z
tytułu nieterminowej zapłaty faktur w części dotyczącej zatrzymania kwot. Ewentualne
odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do podwykonawców obciążają
Wykonawcę.
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§6
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy bez powierzania jego realizacji podwykonawcom/
z powierzeniem wykonania następującej części zamówienia n/w podwykonawcom - zgodnie
z treścią złożonej oferty:
- ……………………………………………
- ……………………………………………
2. W przypadku wykonania części przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców:
1) podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy w stosunku do
Zamawiającego
2) Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy, jego przedstawiciela lub pracownika w takim samym zakresie jak za
swoje działania.
3) Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do
wykonania podwykonawcom części zamówienia.
§7
1. Odpowiedzialnymi za kontakty z Wykonawcą, bieżące uzgadnianie spraw oraz nadzór nad
realizacją przedmiotu umowy, ze strony Zamawiającego są:
1) Grzegorz Kotecki
2) Beata Janczak
2. Ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym upoważnione są osoby:
1) ……………………………………………………………...
2) ……………………………………………..……………….
3. Osoby wskazane w ust 1 oraz ust 2 mogą komunikować się ze sobą w bieżących sprawach
związanych z realizacja przedmiotu umowy, za pośrednictwem poczty elektronicznej,
telefonicznie lub faksem.
4. Zmiana osób wskazanych w ust 1 lub 2 następuje poprzez pisemne zawiadomienie drugiej
strony umowy i nie wymaga sporządzenia pisemnego aneksu.
§8
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu do odbioru przedmiot umowy,
w terminie o którym mowa w §3 ust. 1.
2. Wykonawca jest zobowiązany na co najmniej 5 dni przed dostarczeniem przedmiotu
umowy powiadomić (e-mailem lub faxem) Zamawiającego o planowanym terminie (dzień,
godzina) dostawy.
3. Przekazanie przedmiotu umowy odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego, pod
adresem ul. Żeromskiego 17, 32-400 Myślenice
4. Dostarczenie przedmiotu umowy uznaje się za dokonane z datą potwierdzenia tego faktu
przez Zamawiającego poprzez podpisanie bez zastrzeżeń, protokołu odbioru końcowego.

3
P ro je kt ws półfi na nsowa ny z e śro d kó w Unii E uro pe js ki e j w ra ma c h E uro pe js ki ego Fundusz u Społe cz nego
Beneficjent:
Powiat Myślenicki
ul. Mikołaja Reja 13, 32-400 Myślenice
tel.12 274 97 40, fax.12 274 97 42
e-mail: starostwo@myslenicki.pl, www.myslenicki.pl

Nazwa i nr projektu:
Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów
i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji
Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej
(M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych
w Myślenicach. RPMP.10.02.02-12-0214/16

Realizator projektu:
Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych
im. Mikołaja Reja w Myślenicach
ul. S. Żeromskiego 17, 32-400 Myślenice
tel. 12 272 37 99, 12 372 00 40, fax 12 274 39 25
e-mail: studia@myslenice.pl, www.zste.myslenice.pl

5. W przypadku uszkodzenia sprzętu podczas transportu, Wykonawca zobowiązuje się do
naprawy uszkodzonego elementu lub wymiany całego urządzenia na własny koszt.
6. Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy w przypadku stwierdzenia niezgodności
wykonania ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia.
7. Przekazany do odbioru przedmiot umowy, poddany będzie kontroli i weryfikacji
ilościowej i jakościowej w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia
przedmiotu umowy.
8. W przypadku negatywnego wyniku kontroli Wykonawca zobowiązany będzie do
dostarczenia niewadliwego sprzętu, bądź uzupełnienia braków i usunięcia usterek,
w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia.
9. Protokół odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, zawierać będzie w szczególności:
1) datę dokonania odbioru końcowego,
2) wykaz odebranego sprzętu wraz z numerami seryjnymi,
3) wykaz przekazanej dokumentacji technicznej oraz dokumentów gwarancyjnych
producenta/ów sprzętu,
4) wyniki z przeprowadzonych kontroli: ilościowej i jakościowej.
10. Załącznikami do ww. protokołu jest dokumentacja sporządzona w języku polskim,
w tym:
1) instrukcje obsługi urządzeń,
2) podręczniki użytkownika dla dostarczonych urządzeń,
3) szczegółowe warunki gwarancji wraz z kartami gwarancyjnymi,
4) lista autoryzowanych kontaktów serwisowych.
§9
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z § 2 i w terminie wskazanym w § 3 ust 1
niniejszej umowy,
2) wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej w
art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami
technicznymi i warunkami umowy,
3) zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych od Zamawiającego lub
ujawnionych w trakcie realizacji umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) umożliwienia Wykonawcy dostępu do pomieszczeń, w których odbywać się będą
prace instalacyjne i konfiguracyjne urządzeń, w zakresie wynikającym z realizacji
umowy,
2) zapewnienia Wykonawcy kontaktu z pracownikami merytorycznymi w kwestiach
związanych z realizacją przedmiotu umowy,
3) odbioru przedmiotu umowy, na zasadach i warunkach opisanych w niniejszej
umowie,
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4) terminowej zapłaty faktury, za dostarczony przedmiot umowy przyjęty protokołem
odbioru końcowego.
§10
1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na dostarczony sprzęt na okres
………………… miesięcy, zgodnie ze złożoną ofertą,
2. Termin gwarancji, wskazany w ust. 1 liczy się od daty podpisania przez Strony Umowy
protokołu odbioru końcowego.
3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn
tkwiących w przedmiocie umowy w chwili dokonania odbioru przez Strony Umowy, jak
i wszystkie inne wady wykryte podczas eksploatacji urządzeń oraz uszkodzenia powstałe
podczas poprawnego ich użytkowania.
4. Wykonawca w okresie gwarancji jest zobowiązany w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego, nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty zawiadomienia przez
Zamawiającego, do usunięcia ujawnionych wad w przedmiocie umowy, a w przypadku
braku możliwości poprawnego użytkowania sprzętu do dostarczenia produktów wolnych
od wad, o parametrach nie gorszych od przekazanego przedmiotu umowy.
5. Wszelkie świadczenia Wykonawcy w okresie gwarancji są bezpłatne i nie wymagają
ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów.
6. Wykonawca zapewnia, iż gwarancja realizowana będzie przez producenta lub
Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta.
7. Wykonawca zapewnia w czasie realizacji umowy oraz w okresie gwarancji, komunikację
pracowników Zamawiającego z przedstawicielami Wykonawcy oraz firmą/osobami
wykonującymi prace instalacyjne i serwisowe w języku polskim.
8. Niezależnie od powyższych uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu
udzielonej gwarancji, Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady
przedmiotu umowy w okresie zgodnym z przepisami Kodeksu Cywilnego licząc od dnia
podpisania protokołu odbioru końcowego.
§11
1. Za nienależyte wykonanie umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
przypadku:
1) odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w §4 ust. 1 umowy,
2) zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia wyszczególnionego w § 2 ust. 1,
w wysokości 0,5 % kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy,
za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w § 3 ust 1 umowy,
3) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zamówienia
w wysokości 0,3 % kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy,
za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu wyznaczonego Wykonawcy na usunięcie
wad określonego w § 8 ust. 8 umowy,
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3.
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4) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji lub rękojmi, licząc
od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na
usunięcie tych wad do czasu dostarczenia wolnego od wad przedmiotu umowy
włącznie – w wysokości 1,0 % kwoty wynagrodzenia brutto o której mowa w § 4 ust.
1 umowy, za każdy dzień zwłoki.
Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w terminie do
7 dni od daty otrzymania noty księgowej z żądaniem zapłaty kary, wystawionej przez
Zamawiającego.
Kary umowne, o których mowa w ust. 1 mogą być potrącanie przez Zamawiającego z
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
Zapłata kary umownej, o której mowa w ust 1, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku
wykonania przedmiotu umowy lub innych zobowiązań wynikających z umowy.
Wystąpienie wad w przedmiocie umowy, stwierdzone w trakcie odbioru końcowego, jak
i w okresie gwarancji czy rękojmi, musi zostać potwierdzone protokolarnie.
W przypadku, gdyby Wykonawca odstąpił od usunięcia wad lub ich usunięcie
przekroczyłoby 21 dni, w okresie odbioru końcowego lub 30 dni w okresie gwarancji czy
rękojmi, Zamawiającemu przysługuje usunięcie wad przez podmiot trzeci – na zasadzie
wykonania zastępczego bez konieczności uzyskania upoważnienia sądowego do
wykonania zastępczego.
§12

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z nienależytego
wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy.

1.

§13
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy jeżeli:
1) Wykonawca opóźnia się z realizacją umowy, a opóźnienie to przekracza 30 dni
ponad termin określony w § 3 ust. 1 umowy,
2) Wykonawca nie usunie wad i braków w dostarczonym do odbioru przedmiocie
umowy, w terminie 7 dni
3) Istotnie naruszone zostaną przez Wykonawcę zasady dostawy urządzeń, zgodnie z
umową, Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz złożoną przez
Wykonawcę ofertą,
4) Z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w razie wystąpienia 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.
5) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w tym należności z niniejszej
umowy.
6
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2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnego oświadczenia pod rygorem
nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, nie
przysługuje mu jakiekolwiek wynagrodzenie.
§14
1. Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmiany treści umowy
w uzasadnionych przypadkach, a w szczególności:
1) wycofania z sieci dystrybucji oferowanego modelu sprzętu i niemożliwości
dostarczenia go Zamawiającemu; w takim przypadku Zamawiający dopuszcza
dostarczenie innego modelu sprzętu pod warunkiem, że spełnia on wszystkie
parametry określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia i ofercie Wykonawcy,
a zmiana ta nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego.
W takim przypadku Wykonawca, przed dostawą jest zobowiązany złożyć
Zamawiającemu pisemne oświadczenie potwierdzające brak możliwości dostarczenia
sprzętu określonego w ofercie oraz wskazać model i typ proponowanego sprzętu wraz
z zapewnieniem o spełnieniu parametrów określonych w jego ofercie.
2) przedłużenia terminu realizacji umowy w przypadkach określonych w pkt. 1, nie
więcej jednak niż o 14 dni;
3) rezygnacji z części dostawy (tylko z przyczyn niezależnych od Zamawiającego
i w związku z tym obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy);
4) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w § 4 ust. 4 (należy
podać dokładne warunki wprowadzenia zmiany).
§ 15
Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozpatrywane przez
Sąd właściwy według siedziby Zamawiającego.
§ 16
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 17
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiającego i Wykonawcy.
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§ 18
Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia,
2. Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy,
Zamawiający:

Wykonawca:
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