Załącznik nr 3

Nr sprawy: ZS4.261.7.2018
UMOWA - Projekt
zawarta w dniu ............................................................ 2018 r. pomiędzy:
Miastem Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, NIP 844 2155152 reprezentowanym przez
Beatę Iwonę Muszyńską -Dyrektora Zespołu Szkół nr 4 Suwałkach działającego na podstawie
pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Suwałk, przy kontrasygnacie ............................ - Głównego
Księgowego w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach zwanych w dalszej części umowy „Zamawiającym"
a……………………………………….....................................…………….zwanym dalej Wykonawcą
reprezentowanym przez:
1. ……………………………………………………
2. ……………………………………………………
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w zapytaniu ofertowym treści
następującej:
§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa pomocy dydaktycznych z przeznaczeniem na
doposażenie ...................................................................................

w ramach projektu pn.:

Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej - kompleksowy model modernizacji systemu
kształcenia zawodowego na terenie miasta Suwałki" realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego
przez Unię Europejską.
2. Szczegółowy zakres dostawy opisany został w formularzu

cenowym- załącznik nr 2

stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, który może ulec modyfikacji.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się

dostarczyć przedmiot umowy do Zespołu

Szkół nr 4

w Suwałkach ul. Sejneńska 14, 16-400 Suwałki w termie do 14 dni od daty podpisania
umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyłącznie wyroby nowe, wolne od
wad, odpowiadające normom jakościowym określonym we właściwych aktach prawnych.
3. Odbiór i sprawdzenie przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Zespołu Szkół nr 4
w Suwałkach w dniu dostawy.

§3
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany albo zwrotu: produktów
wadliwych o nieodpowiedniej jakości oraz nie odpowiadających opisowi
przedmiotu zamówienia.
2. W przypadku stwierdzenia w ramach odbioru przedmiotu zamówienia wad ilościowych lub
jakościowych, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia lub wymiany towaru wadliwego
na wolny od wad w terminie 3 dni od daty stwierdzenia tego faktu, co zostanie ujęte w
protokole sporządzonym i podpisanym na tę okoliczność.
3. Dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy będzie
stosowny protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony i podpisany przez przedstawicieli stron w
dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Zamawiającego i jeden egzemplarz
dla Wykonawcy.
4. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego, co najmniej z jednodniowym
wyprzedzeniem o terminie dostarczenia przedmiotu niniejszej umowy.
§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w

§ 1 strony ustalają wynagrodzenie

w wysokości:
Cena netto ...........................................................................................zł
Plus należny podatek VAT (………%)……………………………….zł
Wartość brutto oferty: ………………………………..…………… zł
Słownie złotych: ……………………………………………….……….........................................
2. Cena oferty brutto musi gwarantować pełne wykonanie zakresu rzeczowego

zamówienia

i obejmuje m. in. koszty ubezpieczenia, cła, transportu, opakowania, koszt ewentualnych wymian
wadliwych produktów itp.
3. Wynagrodzenie wypłacone będzie po odbiorze przedmiotu umowy (protokół zdawczo-odbiorczy)
na podstawie faktury.
4. Należność za dostawę Zamawiający jest zobowiązany uregulować w terminie 14 dni
od daty zatwierdzenia faktury. Podstawą zatwierdzenia faktury będzie protokół zdawczoodbiorczy podpisany przez obie strony umowy. Płatność w formie przelewu na konto bankowe
nr................................................................................................................................................
§5
1. Strony ustalają odpowiedzialności z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania
umowy na zasadzie kar umownych.
2. Kary umowne będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:
1)

Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne za:

a)

Odstąpienie od umowy z przyczyn, za które

odpowiada

Wykonawca

w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
b) Opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5% kwoty określonej
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia. Za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia w usunięciu wad lub wymiany na towar wolny od wad w wysokości 0,5%
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.
2) Zamawiający

zapłaci

dostawcy

odsetki

ustawowe

za

każdy

dzień

opóźnienia

w opłaceniu faktury.
3. W przypadku wystąpienia szkód wyższych od wysokości kar umownych, powstałych przy
realizacji zadania objętego niniejszą umową, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
4. Strony ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potracenia kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy.
§6
Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść
wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią.
§7
Jeżeli w trakcie odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady lub braki ilościowe
to Zamawiający odmawia odbioru do czasu usunięcia wad lub dostarczenia brakujących elementów
zamówienia.
§8
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w formie aneksu w zakresie:
1. Zmiana wynagrodzenia w przypadku:
1)

ustawowej zmiany stawki podatku od towaru i usług w trakcie realizacji umowy,
wynagrodzenie ryczałtowe (brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowane.
2. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy.
3. Zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku:
a) siły wyższej, to znaczy niezależne od stron losowe zdarzenie zewnętrzne, które było
niemożliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i któremu nie można było
zapobiec mimo dochowania należytej staranności.
2. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę.
Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody.
§9
1. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 o 10 dni, Zamawiający ma

prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. Odstąpienie od
umowy, o którym mowa wymaga formy pisemnego oświadczenia pod rygorem
nieważności.
2. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy nie powoduje jednocześnie wygaśnięcia obowiązku zapłaty kar
umownych, które zgodnie z umową zostały nałożone na Wykonawcę.
§ 10
1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy
Kodeksu cywilnego.

2. Sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd miejscowo
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje
Wykonawca, i jeden egzemplarze Zamawiający.

……………………………………….
Zmawiający

………………………………………
Wykonawca

