Umowa nr ………………
zawarta w dniu ……………... w Wejherowie
pomiędzy:
Gminą Wejherowo, z siedzibą przy ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo,
NIP: 588 23 75 850
reprezentowaną przez:
Henryka Skwarło – Wójta Gminy Wejherowo
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
…………………………………………
zwanym w dalszej części umowy „Dostawcą ".
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
trybie zapytania ofertowego pn.: „Dostawa i montaż zestawów komputerowych w SP
Gowino” na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami) Zamawiający dokonał
wyboru najkorzystniejszej oferty i została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1.
1. Zamawiający zleca, a Dostawca przyjmuje do realizacji zadanie polegające na sprzedaży,
dostawie, konfiguracji i montażu 24 szt. zestawów komputerowych do Szkoły Podstawowej
w Gowinie, zgodnie z zakresem rzeczowym przedstawionym w specyfikacji zapytania
ofertowego stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Realizacja zamówienia nastąpi w terminie do 20 sierpnia 2018 r., o dokładnym terminie
dostawy Dostawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie lub w inny skuteczny sposób na 3
dni przed przewidywanym terminem.
3. Dostawca zapewnia, że przedmiot umowy jest nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w
2017 r., wolny od wad fizycznych i prawnych oraz nie jest przedmiotem praw osób trzecich.
§ 2.
1. Za realizację przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie
………………………… zł netto
……..% VAT
…………………………. zł brutto (słownie: ……………. złotych …../100)
2. Cena określona w ust. 1 jest ceną stałą i nie może być podwyższona. Obejmuje wszelkie
koszty Dostawcy związane z realizacją zamówienia, w tym koszty wynikające z § 3 umowy.
3. Fakturę należy wystawić na: Gminę Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo,
NIP: 588-237-58-50
4. (W przypadku zastosowania przez Wykonawcę stawki podatku VAT 0%) Zamawiający jako
organ nadzorujący placówkę oświatową, potwierdza, że 24 zestawy komputerowe, objęte
przedmiotem umowy, przeznaczone będą do celów edukacyjnych.
§ 3.
1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony sprzęt do Szkoły Podstawowej w
Gowinie: 84-215 Gowino ul. Wejherowska 60
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2. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z zamówionym sprzętem wszystkie
certyfikaty i dokumenty poświadczające parametry oraz licencje a także oprogramowanie
dotyczące przedmiotu zamówienia oraz karty gwarancyjne.
3. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się datę podpisania zbiorczego protokołu
zdawczo - odbiorczego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
4. Zamawiający zapłaci Dostawcy kwoty określone w § 2 ust. 1 na podstawie prawidłowo
wystawionej faktury, po protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy, o którym mowa w
ust. 3, płatne przelewem na konto Dostawcy podane na fakturze, w terminie 30 dni, od daty
jej otrzymania.
5. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
§ 4.
1. Dostawca udziela Zamawiającemu 24 miesiące gwarancji na dostarczony sprzęt na
warunkach zgodnych z zapytaniem ofertowym oraz ofertą stanowiącymi odpowiednio zał. nr
2 oraz 3 do niniejszej umowy oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów z tym
związanych. Termin gwarancji biegnie od daty odbioru dostawy. Czas naprawy gwarancyjnej
wydłuża okres trwania gwarancji.
2. W przypadku zgłoszenia reklamacji jakościowej, Dostawca zapewni transport na koszt
własny wadliwych wyrobów będących przedmiotem reklamacji w celu ich naprawy lub
wymiany na wolne od wad. Zamawiający ma prawo wymiany wadliwego towaru na nowy w
przypadku zgłoszenia trzeciej reklamacji zakupionego urządzenia lub gdy zgłoszona awaria
nie daje się usunąć.
3. Czas reakcji Dostawcy na zgłoszone telefoniczne, potwierdzone faksem lub e-mailem,
uszkodzenia urządzenia wynosi 1 dzień roboczy, a czas skutecznej naprawy ustala się
na 14 dni.
4. W razie niemożności naprawy uszkodzenia w ww. terminie, na czas trwania naprawy,
Dostawca dostarczy najpóźniej 14-go dnia, na swój koszt urządzenie zastępcze posiadające
cechy funkcjonalne i parametry nie gorsze niż sprzęt przekazany do naprawy.
§ 5.
1. W trakcie realizacji umowy interesy Zamawiającego reprezentują: ………………………
2. W trakcie realizacji umowy interesy Dostawcy reprezentuje ……………………………..
3. Strony są zobowiązane do niezwłocznego powiadamiania o zmianie reprezentanta.
§ 6.
1. Strony postanawiają, że Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
1) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Dostawcy (np.
nie dostarczenia towaru w wyznaczonym terminie) w wysokości 10 % wynagrodzenia
umownego brutto, o jakim mowa w §2 ust. 1 umowy. Termin w jakim powinno zostać
złożone stosowne oświadczenie wynosi 14 dni od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego
odstąpienie,
2) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości
za wady w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto o jakim mowa w § 2 ust 1
umowy, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia następującego po dniu odbioru lub od
dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
3) w przypadku nie dostarczenia urządzenia zastępczego, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto, o jakim mowa w § 2 ust 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia liczonego od
upłynięcia terminu skutecznej naprawy określonego § 4 ust 4.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego i przenoszącego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Kary umowne płatne będą w terminie 10 dni od dnia otrzymania wezwania określającego
ich wysokość.
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4. Postanowienia tego paragrafu obowiązują strony także po rozwiązaniu, odstąpieniu,
wypowiedzeniu lub wygaśnięciu umowy.

§ 7.
Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy, w tym spory o zapłatę
odszkodowań, wykonanie umowy rozstrzyga sąd miejscowo właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 8.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się Kodeksu cywilnego.
§ 10.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności,
formy pisemnej.
§ 11.
Niniejszą umowę sporządzono w czterech egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i jeden dla
Dostawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

DOSTAWCA:
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