Załącznik Nr 5 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO –
Dostawa komputerów przenośnych i mobilnych szafek do przechowywania i ładowania komputerów

„Nowoczesne kompetencje w e – gminie Kunów”
UMOWA NR ……….2018
(wzór)
zawarta w dniu ………… w Kunowie pomiędzy
Gminą Kunów, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 45B, 27 - 415 Kunów, NIP: 661-21-59-982, REGON
291009805, w imieniu i na rzecz której działa:
Burmistrz Miasta i Gminy Kunów - Lech Łodej,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Agnieszka Żelazowska
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”
w wyniku zapytania ofertowego dotyczącego zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej
progu stosowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych określonego
w art. 4 pkt. 8 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) strony uzgadniają, co następuje:
§1
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy 20 sztuk komputerów przenośnych
oraz 2 szafek mobilnych na potrzeby projektu „Nowoczesne kompetencje w e – gminie Kunów”,
w ramach projektu pn. „Nowa era komputera - poprawa umiejętności korzystania z internetu, e – usług”,
Poprawa kompetencji cyfrowych wśród osób powyżej 25 roku życia zamieszkujących obszar
województwa małopolskiego i świętokrzyskiego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania
szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.
2. Sprzęt, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, spełnia warunki określone w Ofercie Wykonawcy,
która stanowi integralną część umowy.

§2
1. W ramach niniejszej Umowy oraz wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca
zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu – 20 sztuk komputerów przenośnych oraz 2 szafek mobilnych
na potrzeby projektu „Nowoczesne kompetencje w e – gminie Kunów”, w ramach projektu pn. „Nowa era
komputera - poprawa umiejętności korzystania z internetu, e – usług”.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy wolny od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń
osób trzecich.
3. Urządzenia muszą posiadać instrukcję obsługi oraz dokumenty gwarancyjne w języku polskim.
4. Do wszystkich urządzeń Wykonawca dołączy wszelkie kable, zasilacze niezbędne do ich prawidłowego
użytkowania.
5. Wykonawca dokona instalacji, konfiguracji sprzętu u Zamawiającego (pod wskazanym adresem przez
Zamawiającego na terenie gminy Kunów) oraz dokona pierwszego uruchomienia sprzętu będącego przedmiotem
umowy w siedzibie Zamawiającego, tak, aby był on gotowy do pracy po przekazaniu użytkownikowi końcowemu
i aby nie była konieczna ingerencja odbiorcy końcowego,
6. Przedmiot Umowy zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, wynikającą z profesjonalnego
charakteru prowadzonej działalności.
8. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz odpowiednimi zasobami
technicznymi, a także osobami niezbędnymi do prawidłowego i terminowego wykonania umowy.
9. Wykonawca udzieli gwarancji na poprawne działanie sprzętu w wymiarze……………..miesięcy
10. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego usunięcia wady sprzętu lub
do dostarczenia sprzętu wolnego od wad, jeżeli wady te ujawnią się w okresie gwarancji.
11. Wykonawca przystąpi do wykonywania obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji nie później niż
w ciągu 2 dni od dnia zgłoszenia. Strony oświadczają, iż zgłoszenie może nastąpić pisemnie, drogą elektroniczną
(e-mail) lub za pośrednictwem faksu.
12. Naprawa lub wymiana sprzętu powinna nastąpić w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia usterki. Termin naprawy
lub wymiany może ulec wydłużeniu jedynie w szczególnych wypadkach, jeżeli z przyczyn niezależnych
od Wykonawcy naprawa lub wymiana sprzętu w zakreślonym terminie nie byłaby możliwa. W każdym wypadku
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o opóźnieniu naprawy lub wymiany z podaniem
przyczyny tego opóźnienia. Całkowity czas naprawy lub wymiany nie może jednak przekroczyć dwóch miesięcy

od dnia zgłoszenia usterki.
13. Jeżeli czas naprawy lub dostawy nowego sprzętu miałby przekroczyć 7 dni Wykonawca na żądanie
Zamawiającego dostarczy sprzęt zastępczy o parametrach technicznych nie niższych niż sprzęt naprawiany,
z którego Zamawiający mógłby korzystać do czasu zakończenia naprawy. Sprzęt zastępczy powinien zostać
dostarczony w ciągu 3 dni od zgłoszenia takiego żądania przez Zamawiającego.
§3
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy łącznie za wykonanie przedmiotu umowy cenę netto
w wysokości: ……………….. zł zgodnie ze złożona ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy,
powiększoną o podatek VAT w stawce obowiązującej na dzień wystawienia faktury. Faktura powinna być
wystawiona na:

Gminą Kunów, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 45B, 27 - 415 Kunów, NIP: 661-21-59-982,
REGON 291009805.
2. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie bezusterkowy protokół odbioru całości przedmiotu umowy.
Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania dostawy sporządzi protokół odbioru, zawierający
ocenę zgodności dostawy z warunkami Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się, że będzie fakturować poszczególne pozycje przedmiotu zamówienia zgodnie
z wytycznymi od Zamawiającego, zgodnymi z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu, jednak suma
pozycji zgodna będzie ze złożoną ofertą.
4. Zapłata nastąpi przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy zgodnie z prawidłowo wystawioną
fakturą, w terminie do 14 dni od otrzymania faktury.
5. Strony ustalają, iż płatność następuje z dniem obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§4
1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia określony w § 1 w terminie ………… dni od daty podpisania
umowy,

zgodnie

z

terminem

ujętym

w

Formularzu

ofertowym

2. Miejsce dostawy: ……………………………….
3.

Odbioru

przedmiotu

umowy

dokonywać

będzie

pracownik,

wskazany

przez

Zamawiającego.

4. Strony ustalają, że odbiór przedmiotu umowy nastąpi w dniu dostarczenia przedmiotu umowy w terminie ujętym
w Formularzu ofertowym.
5. W przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 2 % wartości przedmiotu zamówienia określonej w § 3 ust. 1 umowy.

6. Jeżeli opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia wynosi co najmniej 10 dni roboczych, Zamawiającemu
przysługuje prawo odstąpienia od umowy z zachowaniem prawa do zapłaty kary umownej, o której mowa w ust.5.
7. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad (wymiany na nowy) przedmiotu zamówienia w stosunku do terminu,
o którym mowa w § 2 ust. 12 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości
przedmiotu umowy, określonej w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia.
8. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, innych
niż określone w ust. 5 i 7, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości
przedmiotu zamówienia określonej w § 3 ust. 1 umowy.
§5
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w przypadku:
1) zmiany danych teleadresowych Wykonawcy,
2) braku pełnej gotowości pomieszczeń do montażu przedmiotu umowy,
3) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny (np. wycofanie z obrotu urządzeń lub
materiałów), zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty, na podstawie której był
dokonany wybór Wykonawcy,
4) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu
prawnego,
5) zaistnienie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
6) wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznie niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego
do zapobieżenia,
7) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która
przyznała środki na sfinansowanie umowy.
§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
§7
1. Strony oświadczają, że wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy, będą
rozwiązywać przede wszystkim polubownie.

2. W braku możliwości osiągnięcia porozumienia wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§8
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
§9
Integralną część umowy stanowią załączniki:
a) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy do zapytania ofertowego
b) Załącznik nr 2- Oświadczenie o specyfikacji i okresie gwarancji sprzętu

Zamawiający:

Wykonawca:

