Załącznik nr 5 do SIWZ

III LO.2511.1.2017
WZÓR UMOWY NR ……

Umowa zawarta w dniu ......................................... pomiędzy:
Gminą Olsztyn - III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie
zwanym dalej Zamawiającym
ul. Sybiraków 3, 10-256 Olsztyn
NIP 739-29-54-895
reprezentowanym przez:
Danutę Gomolińską działającą w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez Prezydenta Miasta Olsztyna
Piotra Grzymowicza (skan pełnomocnictwa - Załącznik nr 1)
a.......................................................................................................................................................
nazwa firmy lub imię i nazwisko wykonawcy, adres
NIP ......................................
REGON ...............................
Nazwa i numer rejestru działalności gospodarczej ...................................
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,
reprezentowanym przez:
...........................................................
...........................................................
Umowa zawarta została w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie
przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Prawo Zamówień Publicznych na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu
unijnego „e-LO3” Nr RPWM.02.02.01 - 28-0078/16.
I. PRZEDMIOT UMOWY
§ 1. 1. Przedmiot niniejszej umowy stanowi dostawa sprzętu komputerowego, zwanego dalej przedmiotem zamówienia, określonym w Załączniku Nr 2 do umowy – Formularz cenowy, który stanowi
integralną część umowy.
2. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymogi Zamawiającego i
jest zgodny z wymogami określonymi w SIWZ oraz ofertą złożoną w postępowaniu (znak III
LO.2511.1.2017).
§ 2. 1. Warunki ustalone w Załączniku Nr 2 do umowy są wiążące dla obu stron i nie mogą ulec zmianie.
II. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
§ 3. 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu do siedziby Zamawiającego przedmiot
zamówienia w terminie określonym w Załączniku Nr 2 do umowy, a w przypadku konieczności
montażu w tym samym terminie dokonać montażu (III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja
Kopernika, 10-256 Olsztyn, ul. Sybiraków 3).
2. Jeżeli termin dostawy wypada w dniu wolnym od pracy, Zamawiający dopuszcza, aby dostawa
nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
3. Zamówienia Zamawiającego będą realizowane w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku, od godz. 8.00 do godz. 15.00.
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III. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI
§ 4. 1. Wartość umowy:
1) Wartość umowy netto wynosi: …………………………… zł.
2) Wartość umowy brutto wynosi: …………………………… zł., w tym:
Zadanie nr 1 - Zestawy komputerów stacjonarnych
– ............................ brutto.
Zadanie nr 2 - Komputery przenośne
– ............................ brutto.
Zadanie nr 3 - Tablice interaktywne z oprogramowaniem – ............................ brutto.
Zadanie nr 4 - Przełączniki sieciowe switch
– ............................ brutto.
2. Wartość umowy brutto obliczono przy zastosowaniu cen jednostkowych określonych w
Załączniku Nr 2 do umowy.
3. Wartość, o której mowa w ust. 2 jest wartością brutto i obejmuje:
 wartość netto wyrobów,
 podatek VAT,
 wszelkie koszty transportu i montażu,
 koszty załadunku i rozładunku u Zamawiającego,
 inne koszty Wykonawcy związane z realizacją umowy.
§ 5. 1. Wykonawca jest zobowiązany do wystawiania odrębnej faktury do każdego zadania z wyszczególnieniem każdej pozycji pod rygorem uznania faktury za dokument wystawiony nieprawidłowo.
2. Za dzień doręczenia faktury uznaje się dzień doręczenia prawidłowo sporządzonej faktury,
niewymagającej korekty. W przypadku konieczności wystawienia korekty, za dzień doręczenia
faktury strony uznają dzień otrzymania prawidłowo wystawionej faktury korekty.
3. Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem bankowym na konto Wykonawcy (wskazane
na fakturze) w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
4. W przypadku nieterminowego regulowania należności za dostarczone wyroby Wykonawca, po
spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczeniu Zamawiającemu prawidłowo
sporządzonej faktury i nadejściu terminu wymagalności świadczenia pieniężnego, może naliczać
odsetki ustawowe.
IV. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI
§ 6. 1. Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy Wykonawca opóźni się z dostarczeniem wyrobów do Zamawiającego, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 5% wartości brutto zamówienia za każdy dzień zwłoki.
2. W razie opóźnienia w dostawie zamówionych wyrobów co najmniej 10 dni lub niemożności
wykonania zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający może odstąpić od umowy i obciążyć
Wykonawcę karą umowną w wysokości 20% wartości brutto zamówienia.
§ 7. 1. Postanowienia § 6 nie wykluczają prawa Zamawiającego do żądania od Wykonawcy, na zasadach
ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej, w każdym przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązań umownych.
§ 8. 1 Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania Wykonawcy roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji
przy użyciu faksu lub e-maila. Zgłoszenia będą przesyłane do Wykonawcy na nr faks
…………………….… lub adres e-mail ……………..…………………..…………… Zmiana
numeru faksu lub adresu e-mail nie stanowi zmiany treści umowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany do rozpatrzenia roszczeń Zamawiającego, o których mowa w ust.
1 w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia ich przez Zamawiającego. W przypadku nieuzyskania
stanowiska Wykonawcy w w/w terminie uznaje się, że reklamacja jest rozpatrzona na korzyść
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reklamującego.
3. W przypadku uznania przez Wykonawcę roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji za uzasadnione,
Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad przedmiotu umowy w terminie 7 dni. W
przypadku konieczności usuwania wady w terminie dłuższym Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć Zamawiającemu sprzęt zastępczy tej samej klasy.
4. Zgłoszenie przez Zamawiającego uzasadnionych roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji
skutkujących zwrotem dostarczonych wyrobów nakłada na Wykonawcę obowiązek dostarczenia
takiego samego sprzętu wolnego od wad w terminie 7 dni wraz z 24-miesięczną gwarancją.
5. Powyższe postanowienia pozostają bez wpływu na możliwość korzystania przez Zamawiającego
z jakichkolwiek innych uprawnień przyznanych mu przepisami prawa w związku z wadliwością
dostarczonego wyrobu.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 9. 1. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia na osoby trzecie jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod
rygorem nieważności. W szczególności Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia na
osoby trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, ani rozporządzania nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. Nie będzie mógł on też bez pisemnej zgody Zamawiającego zawrzeć umowy z osobą trzecią o wstąpienie w prawa wierzyciela, ani dokonywać żadnej
innej czynności rodzącej takie skutki. Wykonawca nie będzie mógł również rozporządzać wierzytelnością w taki sposób, aby mogła być ona przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytowej, pożyczki), jak również Wykonawca nie ma prawa przyjąć
poręczenia za zobowiązanie Zamawiającego bez uzgodnienia z nim tego w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
§ 10. 1. W razie wystąpienia 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 powyższych okolicznościach.
2. Niezależnie od powyższego Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w całości
lub w odniesieniu do wybranych zadań z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia z
podaniem na piśmie ważnych powodów związanych z niniejszą umową.
3. Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy w całości lub w odniesieniu do wybranych zadań
bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień przez
Wykonawcę.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, ust. 2, ust. 3 Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.
§ 11. 1. Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia następujących istotnych zmian do umowy:
1) zmiany numeru katalogowego wyrobu wyszczególnionego w załączniku do umowy, w
przypadku zmiany tego numeru przez producenta, dystrybutora lub Wykonawcę;
2) zmiany nazwy wyrobu wyszczególnionego w Załączniku Nr 2 do umowy w przypadku
zmiany nazwy wyrobu przez producenta, dystrybutora lub Wykonawcę;
3) zmiany wyrobu wyszczególnionego w Załączniku Nr 2 do umowy, w przypadku gdy w
miejsce wyrobu objętego umową wprowadzony zostanie do sprzedaży wyrób udoskonalony
lub nowocześniejszy zastępujący wyrób wyszczególniony w umowie.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) – 3) nie mogą powodować zwiększenia cen
jednostkowych wyrobów i wartości umowy oraz nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.
§ 12. 1. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub
numeru telefonu, numeru faks czy adresu e-mail.
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2. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego powyżej, pisma przesłane pod adres
wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.
§ 13. 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, z zastrzeżeniem wyjątków wyraźnie wskazanych w jej
postanowieniach, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i wprowadzone mogą być
aneksami obustronnie podpisanymi.
§ 14. 1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy
Prawo zamówień publicznych.
§ 15. 1. Kwestie sporne dotyczące treści i realizacji niniejszej umowy będą dochodzone przez strony
w pierwszej kolejności w drodze polubownej. W sytuacji, gdy strony nie dojdą do porozumienia
w drodze polubownej w terminie 30 dni, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 16. 1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:

_____________________

ZAMAWIAJĄCY:

_____________________

Załączniki:
Załącznik Nr 1 - Pełnomocnictwo udzielone przez Prezydenta Olsztyna
Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy
Załącznik Nr 3 - skan zaświadczenia organu prowadzącego szkołę, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943)
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