Załącznik nr 6
UMOWA - wzór
Nr umowy : ZS/04/2016/U
Zawarta w dniu ……. grudnia 2016r. Pomiędzy:
Powiatem Tarnobrzeskim/ Zespołem Szkół im.por.Józefa Sarny w Gorzycach
ul. Żwirki i Wigury 2,
39-432 Gorzyce
REGON: 000037210
NIP: 867-187-56-23
reprezentowanym przez:
…………………………………… - …………… Zespołu Szkół im. por. J. Sarny w Gorzycach, zwanym dalej
„Zamawiającym”,
a
……………………………………………
ul. ……………………………………..
…………………………………………
NIP: ………………………………….
REGON: ……………………………
reprezentowanym przez …………………………………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia mającego na celu „Utworzenie
klasopracowni pod nowe kierunki kształcenia”, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), dalej zwanej „Pzp” zawarto umowę o następującej treści :
§ 1.
1. Przedmiotem umowy jest dostawa wyposażenia mającego na celu „Utworzenie klasopracowni pod nowe
kierunki kształcenia”
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) Wykonanie zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia;
2) Odbiór dostarczonych urządzeń i oprogramowania nastąpi w wyznaczonym przez Zamawiającego dniu roboczym
tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-13.00.
3) Wraz z towarem Wykonawca wyda Zamawiającemu instrukcje dotyczące sposobu korzystania z rzeczy itp.
4) Podczas dokonywania odbioru, przeprowadzona zostanie weryfikacja parametrów mająca na celu wykazanie
Zamawiającemu, że dostarczony przedmiot umowy spełnia wymagania określone w zamówieniu. Ponadto
Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, nieużywany w
pełni sprawny i gotowy do użycia, dopuszczony do stosowania w placówkach oświatowych, wykonany w oparciu
o nowoczesne rozwiązania projektowe, technologiczne, materiałowe oraz spełniające wymogi bezpieczeństwa
oraz techniczne i funkcjonalno – użytkowe.
5) Z czynności odbioru przedstawiciele stron spiszą protokół odbioru. Odbiór uważa się za dokonany, jeżeli protokół
odbioru będzie podpisany przez obie strony bez uwag.
6) Jeżeli w trakcie odbioru zastaną stwierdzone wady, usterki i braki dające się usunąć, Zamawiający może odmówić
odbioru przedmiotu umowy w części dotkniętej tymi wadami, usterkami lub brakami, wyznaczając termin do ich
usunięcia. W tym przypadku w protokole odbioru zostaną wskazane nieodebrane elementy przedmiotu umowy
ze wskazaniem terminu ich dostarczenia, nie dłuższego niż 7 dni.
7) Po usunięciu przez Wykonawcę na własny koszt wad i / lub usterek, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu fakt ich
usunięcia a Zamawiający po stwierdzeniu prawidłowego wykonania dokona odbioru przedmiotu umowy. Do
ponownego odbioru zastosowanie znajdują postanowienia ust. 4-7.
8) Wykonawca zobowiązuje się udzielić licencje oprogramowania w taki sposób, aby Zamawiający był uprawniony
do korzystania z oprogramowania na następujących polach eksploatacji:
a. prawo do korzystania z wszystkich funkcjonalności odsprzedawanego oprogramowania w dowolny sposób;
b. prawo do instalowania odsprzedanego oprogramowania;
c. prawo do wykonywania kopii zapasowych dostarczanych przez Wykonawcę nośników oraz zainstalowanych
odsprzedanych oprogramowań;
d. prawo do aktualizowania oprogramowania, na które udzielono licencji, poprzez zamówienie i zainstalowanie
nowszych wersji oprogramowania z zachowaniem wszystkich pól eksploatacji wymienionych w niniejszej umowie;
e. prawo do instalowania wszelkich poprawek opublikowanych na stronach wytwórcy oprogramowania.
9) Dostawa przedmiotu umowy oraz serwis powinny być wyznaczone na dzień roboczy tj.
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego tj. od 8.00 do 16.00.
10) Wykonawca zobowiązuje się do odpowiedzi na wszelkie pisma Zamawiającego związane z przedmiotem umowy
w ciągu 3 dni roboczych od daty ich otrzymania.
11) W przypadku braku odpowiedzi na pisma Zamawiającego w terminie określonym w ust. 8 niniejszego paragrafu
pismo uważa się za przyjęte bez zastrzeżeń i nie może być ono później kwestionowane.
12) Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy objęty niniejszą umową jest wolny od wad prawnych i nie narusza
praw majątkowych osób trzecich.
13) Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, że zgodne z niniejszą umową korzystanie przez Zamawiającego z
dostarczonych produktów nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich.
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Zamawiający uznaje prawo Wykonawcy do wstępnego i tymczasowego rozwiązywania awarii lub usterek, o ile
tymczasowe rozwiązanie przywróci poprzednie parametry pracy systemu, urządzenia lub oprogramowania z
punktu widzenia jego użytkownika.
15) Serwisem nie są objęte:
a) mechaniczne uszkodzenia urządzeń, nośników lub ich części oraz wszelkie spowodowane nimi wady powstałe z
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
b) wady powstałe wskutek niedbalstwa, niewłaściwego używania i/lub konserwacji niezgodnego z instrukcją obsługi i
dokumentacją,
c) wady powstałe w wyniku przeróbek, modyfikacji oprogramowania lub ich części dokonane przez Zamawiającego lub
osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.
§2
1.
Umowa zostaje zawarta na okres do dnia 29.12.2016.
§3
1.
Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają łączne wynagrodzenie w wysokości …………………… zł
brutto
(słownie:
…………………………………………………………………………………………………………………….).
2.
Zamawiający przewiduje płatności częściowe po zrealizowaniu dostaw w ramach każdego z zaplanowanych
etapów.
3.
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury, wystawionej po każdym etapie w oparciu o podpisany przez
obydwie strony umowy protokół w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, przelewem na konto Wykonawcy.
§4
1.
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności z niniejszej umowy na
jakąkolwiek osobę trzecią.
2.
Zamawiający nie zezwala Wykonawcy na przekazanie jakichkolwiek praw ani obowiązków wynikających z
niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
§5
1.
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 tych okolicznościach.
2.
W sytuacji odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.
§6
1.
Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie, (tj.
niezgodne z umową, ofertą lub specyfikacją istotnych warunków zamówienia) przedmiotu umowy, a w
szczególności:
1) niedotrzymanie terminu realizacji dostaw;
2) niedotrzymanie warunków realizacji dostaw zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2.
Kara umowna wynosi 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdorazowe wystąpienia
którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1.
3.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
4.
Jeżeli wysokość poniesionej przez Zamawiającego szkody przewyższy wysokość kar umownych, Zamawiający
ma prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
5.
Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z przysługującego W ykonawcy
wynagrodzenia.
6.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Zamawiający, niezależnie od naliczonych kar umownych może
odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym bez wyznaczania dodatkowego terminu.
§7
Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany terminu zakończenia zadania.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.)
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.
14)

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załączniki:
1.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2.
Oświadczenie
3.
Harmonogram dostaw
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OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczamy, że oferowany przez firmę:
………………………………………………………………………………………………………………….. przedmiot umowy
spełnia wymagania określone w zamówieniu. Oferujemy przedmiot zamówienia nieużywany w pełni sprawny i gotowy
do użycia, dopuszczony do stosowania w placówkach oświatowych, wykonany w oparciu o nowoczesne rozwiązania
projektowe, technologiczne, materiałowe oraz spełniające wymogi bezpieczeństwa oraz techniczne i funkcjonalno –
użytkowe.

.........................................................................
miejscowość, data

…………….........................................................
pieczęć i podpis(y)
osób reprezentujących
osobę prawna lub fizyczną
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