
               

Załącznik nr 3 Wzór umowy

UMOWA nr …. /2012 r.

Zawarta w dniu ………………….r. pomiędzy Gminą Lipnik z siedzibą Lipnik 20, 27-540 Lipnik,

NIP: 863 16 05 917, Regon: 830409838  reprezentowaną przez:

Pana Rafała Smolińskiego Zastępcę Wójta Gminy Lipnik 

zwaną dalej „Zamawiającym” z jednej strony a:

……………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez : 

………………………………………………………………………………….. 

NIP..................................... Regon ………………………………………

prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu 

………………………………………………………………………………………………....................

zwanym dalej „Wykonawcą” 

§1

1. W  wyniku  wyboru  przez  Zamawiającego  oferty  Wykonawcy  bez  stosowania  ustawy  z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 
zgodnie z art. 4 pkt 8 tej ustawy Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania 
przedmiot  zamówienia:  Zakup  i  dostawa  sprzętu  audio  oraz  komputerowego  wraz 
z oprogramowaniem.

2. Przedmiotem  umowy  jest  zakup  i  dostawa  sprzętu  audio  oraz  komputerowego  wraz 
z oprogramowaniem na rzecz realizacji projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas 
I – III w gminie Lipnik” realizowanego na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu 
nr UDA-POKL.09.01.02-26-305/10-00 z dnia 21.02.2011r., w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki współfinansowanego ze  środków Europejskiego Funduszu społecznego, Priorytet 
IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans 
edukacyjnych  i  zapewnienie  wysokiej  jakości  usług  edukacyjnych  świadczonych  w systemie 
oświaty”,  Poddziałanie  9.1.2.  „Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  uczniów  z  grup 
o utrudnionym dostępie do edukacji  oraz zmniejszanie różnic w jakości  usług edukacyjnych”. 
Szczegółowy  zakres  przedmiotu  zamówienia  oraz  miejsce  dostawy  Zamawiający  wskazał 
w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.  
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3. Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  wszelkie  niezbędne  czynności 
konieczne dla zrealizowania przedmiotu umowy określonego w ust. 1.

4. Zlecenie  wykonania  przedmiotu  umowy  podwykonawcom  nie  ogranicza  odpowiedzialności 
Wykonawcy wobec Zamawiającego za dostarczenie przedmiotu umowy. 

§ 2

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną 
bazą do wykonania przedmiotu umowy.

2. Wydanie  przedmiotu  umowy określonego w załączniku  nr  1  do  niniejszej  umowy  nastąpi  
w terminie do siedmiu dni od dnia zawarcia umowy. 

3. Przedmiot umowy zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 3

1. Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  wynagrodzenie 

w wysokości …………………………………………………………………………….  zł (brutto) 

słownie:………………………………………………………………………………………….......

2. Ceny  sprzętu  określonego w załączniku nr  2  w okresie  obowiązywania  umowy nie  ulegną 
zmianie.

3. Zapłata  nastąpi  po  wykonaniu  przedmiotu  umowy  na  podstawie  faktury  wystawionej  przez 
Wykonawcę , przelewem na konto Wykonawcy, wskazane w fakturze w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia faktury Zamawiającemu.

4. Podstawą wystawienia  faktury przez  Wykonawcę  jest  protokół  zdawczo-odbiorczy dotyczący 
przedmiotu umowy podpisany przez przedstawicieli stron.

§ 4

1. Termin realizacji umowy określa się od czasu podpisania umowy do dnia  06.03.2012r.

2. Wykonawca  zobowiązany jest  do  powiadomienia  (telefonicznie  lub  faksem  Zamawiającego 
o planowanym terminie dostawy przedmiotu umowy.

§ 5

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  dostarczyć  przedmiot  umowy  bez  wad,  w  pełni  sprawny, 
spełniający wymogi bezpieczeństwa, dopuszczony do użytku w szkołach, posiadający niezbędne 
certyfikaty a także  przekaże Zamawiającemu szczegółowe instrukcje obsługi i konserwacji dla 
każdej jednostki dostarczonego sprzętu audio oraz komputerowego. 

2. Na  przedmiot  umowy Wykonawca  udziela  24  miesięcy  gwarancji  licząc  od  daty podpisania 
protokołu zdawczo-odbiorczego.
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3. W przypadku  stwierdzenia  wad  w przedmiocie  umowy  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  ich 
nieodpłatnej wymiany lub usunięcia w terminie do siedmiu dni od daty zgłoszenia.

§ 6

1. W  przypadku  opóźnienia  Wykonawcy  w  realizacji  przedmiotu  umowy  w  całości  lub  
w części, Zamawiający po analizie przyczyn opóźnienia, będzie mógł wyznaczyć Wykonawcy 
dodatkowy termin na wykonanie umowy (nie później jednak niż do dnia 15.03.2012), a po jego 
bezskutecznym  upływie  odstąpić  od  umowy  z  jednoczesnym  naliczeniem  kary  umownej 
w wysokości 20% wynagrodzenia. 

2. Jeżeli opóźnienie nastąpi z winy Wykonawcy, Zamawiający będzie uprawiony do naliczenia kary 
w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.

3. W  przypadku  opóźnienia  Zamawiajacego  w  płatności  wynagrodzenia  określonego  
w §3, Wykonawcy przysługują odsetki w wysokości ustawowej.

§ 7

Zamawiającemu  przysługuje  prawo  do  odstąpienia  od  umowy  niezależnie  od  przypadku
o którym mowa w § 6 umowy, także w sytuacji, gdy Wykonawca realizuje umową niezgodnie z jej 
warunkami. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone drugiej Stronie na piśmie 
pod rygorem bezskuteczności.

§ 8

Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. 

§ 9

1. W  sprawach   nie   uregulowanych   postanowieniami  niniejszej  umowy mają   zastosowanie 
przepisy Kodeksu  Cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu 
pisemnego podpisanego przez obie strony.

§ 10

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa egzemplarze dla Zamawiającego 
i jeden dla Wykonawcy.

 ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

...........................................................                                            ............................................................

Kontrasygnata Skarbnika gminy
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