Załącznik nr 9 do siwz – wzór umowy

UMOWA NR ….......... zawarta w dniu

………….....……

pomiędzy:
1. Zespołem Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21, 95-200 Pabianice, zwanym
w dalszej części “Zamawiającym”, reprezentowanym przez mgr Pawła Szałeckiego – Dyrektora szkoły
a
2. firmą: …….......................................................……………………………….....................……………................………… mającą swoją siedzibę
w ………………………………………….. przy ulicy ..................................................................................... wpisaną do rejestru
................................................................................... i posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP……...........................…………..
oraz REGON…….............…..............................…., zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez:
1)……......................................................…………………………………………..
2)……......................................................…………………………………………..
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
zorganizowanym w oparciu o Ustawę z dnia 29.01.2004 roku (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1579) została zawarta
umowa o następującej treści:
Przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze środków UE ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie
XI. 3 Kształcenie zawodowe.
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się sprzedać, dostarczyć transportem własnym wymienione w ust. 2 fabrycznie
nowe urządzenia, sprzęt, przyrządy oraz wyposażenie w ramach realizacji projektu pn. „Jutro należy do
zawodowców”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego w Pabianicach - ul. Piotra Skargi 21.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 – 10 do umowy – formularzu
cenowym, który stanowił element oferty złożonej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego.
3. Na etapie dostawy, Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia instrukcję eksploatacji i
konserwacji urządzeń (instrukcję obsługi, charakterystyki techniczne urządzeń, instrukcje przeglądów i
napraw, karty gwarancyjne urządzeń) – wszystkie dokumenty w języku polskim,
§2
Termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy do dnia ……………………………….
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§3
1. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację niniejszego zamówienia jest: ….............................
2. Przedstawicielem Zamawiającego będzie: Paweł Szałecki.
§4
1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres ………… miesięcy od daty podpisania protokołu
zdawczo – odbiorczego (potwierdzonego dowodu dostawy lub pobrania przez Zamawiającego).
2. Ewentualne reklamacje ilościowe powinny być złożone w dniu zakupu, natomiast jakościowe w dniu ich
ujawnienia.
3. W okresie gwarancji, Wykonawca zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zobowiązany będzie,
w przypadku wystąpienia usterki jakiegokolwiek elementu przedmiotu zamówienia do jego naprawy w
terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia usterki. Reakcja Wykonawcy na dokonane przez
Zamawiającego zgłoszenie – maksymalnie 24 godziny.
§5
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na
podstawie oferty Wykonawcy. Wynagrodzenie to ustala się na kwotę brutto: ……………………. zł (słownie:
…………………….…………………….…………………….…………………….……………………. złotych).
2. Zapłata ceny za zrealizowany przedmiot zamówienia nastąpi po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy
przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
3. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie „Protokół odbioru” w którym Zamawiający stwierdził, iż
odbiera cały zamówiony przedmiot zamówienia określony w § 1 ust. 1 umowy. Strony umowy ustalają, iż
dniem zapłaty ceny będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Strony ustalają, że płatność z tytułu wystawionej faktury nastąpi w terminie 30 dni od daty złożenia
oryginału prawidłowo wystawionej faktury u Zamawiającego.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu nieterminowego uregulowania faktur w wysokości
ustawowych odsetek.
6. Wykonawca nie może sprzedać długu związanego z niniejszą umową osobie trzeciej bez zgody
Zamawiającego.
§6
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Wykonawca z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy zapłaci Zamawiającemu kary
umowne w następującej wysokości:
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy
dzień opóźnienia,
2) za nieterminowe wykonanie reklamacji w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień
opóźnienia,
3) za odstąpienie od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za
odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego.
4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
5. Zamawiający potrąci z faktury końcowej ewentualne należności z kar umownych.
6. Wynagrodzenie umowne oznacza wynagrodzenie ustalone w §5 ust. 1 niniejszej umowy.
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§7
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem
nieważności.
§8
1. W razie 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. Zamawiający może rozwiązać umowę w przypadku, gdy ilość przedmiotu zamówienia zostanie zakupiona
przed terminem obowiązania umowy bez okresu wypowiedzenia.
§9
1. Strony ustalają, że ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy lub w związku z nią, będą
rozstrzygnięte w pierwszej kolejności polubownie.
2. Z braku rozstrzygnięcia sporu polubownie, spór będzie podany do właściwego dla siedziby Zamawiającego
sądu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy:
a) Ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1579),
b) Ustawy z dnia 23.04.1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2016 roku, poz. 380 z późniejszymi
zmianami).
§ 10
1. Wszelkie zmiany zapisów umowy wymagają formy pisemnej. Zmiany nie mogą naruszać postanowień
zawartych w art. 144 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach, jeżeli:
a) nastąpi zmiana obowiązujących przepisów – w tym przypadku zamawiający będzie uprawniony do
zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisów prawa wpływa na prawa i obowiązki
stron umowy, w szczególności zmiana stawki podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzenia (w takim
przypadku nie może ulec zmianie wartość wynagrodzenia brutto);
b) nastąpią zmiany organizacyjne lub formy prawnej Stron, istotne dla realizacji umowy;
c) zaistnieje konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych założeń niż zawartych w opisie
przedmiotu zamówienia, gdyby zastosowanie przewidzianych dotychczas założeń groziło
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy – w takim przypadku Wykonawca
może wnieść o realizację zamówienia przy przyjęciu odmiennych założeń zapewniających jednak
realizację celów zamówienia w stopniu nie mniejszym niż dotychczas założony;
d) wystąpią inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące
niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy, np. zmiany prawa;
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu realizacji umowy w następujących
przypadkach jeżeli:
a) nastąpi zmiana obowiązujących przepisów – w tym przypadku Zamawiający będzie uprawniony do
zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisów prawa wpływa na prawa i obowiązki
stron umowy,
b) zaistnieje
konieczność
zrealizowania
umowy
przy zastosowaniu
innych
rozwiązań
technicznych/technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy – w takim przypadku Wykonawca może wnieść o realizację zamówienia przy
pomocy innych rozwiązań technicznych/technologicznych o równoważnych lub lepszych parametrach i
przedłużenie terminu realizacji o czas niezbędny do zastosowania tych rozwiązań,
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4.

5.
6.
7.

8.

c) zaistnieją okoliczności Siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia
zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie
można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności.
Zmiany, o których mowa w ustępach 2 i 3 winny być uzasadnione i udokumentowane. Wniosek dotyczący
w/w zmian, wraz z uzasadnieniem, Strona występująca zobowiązana jest złożyć drugiej stronie najpóźniej na
14 dni przed końcem trwania umowy.
Okoliczności, wskazane w ustępie 2, mogą stanowić podstawę zmiany terminu wykonania zamówienia tylko
wówczas, gdy uniemożliwiają terminowe wykonanie umowy.
Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadkach zawinionych przez
Wykonawcę.
W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę terminu wykonania umowy, może on ulec
odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób
należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
Wszystkie powyższe okoliczności stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie
stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
§ 11

1. Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
2. Załącznikiem do umowy jest umowa powierzenia danych osobowych,
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