UMOWA NR ........................
Zawarta w dniu ………………………... w Żorach pomiędzy :
1. Gminą Miejską Żory reprezentowaną przez:
Prezydenta Miasta - mgr Waldemara Sochę
z siedzibą Al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory
zwaną dalej Zamawiającym
a
2. …………………..
reprezentowana przez :
………………………
z siedzibą: …………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą.
§1
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego
i oprogramowania celem doposażenia pracowni w ramach kształcenia zawodowego oraz
na potrzeby przeprowadzenia egzaminów zawodowych w Żorach obejmująca zakres
określony w części I „dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w Zespole
Szkół nr 2 w Żorach”
2. Przedmiot umowy jest zgodny ze Specyfikacją istotnych warunkach zamówienia i ofertą
na przetarg, stanowiącymi integralną część umowy.
3. Umowa została zawarta zgodnie z art. 10 ust. 1 – przetarg nieograniczony, ustawy
z 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.
poz.
907
ze zmianami)
oraz
Zarządzeniem
Prezydenta
Miasta
Żory
nr .............................. z .............................
§2
Przedmiot umowy określony w § 1 zostanie wykonany w następujący sposób:
1. Rozpoczęcie realizacji umowy – po podpisaniu umowy
2. Końcowy termin realizacji umowy – 14 dni od daty podpisania umowy.
§3
1. Strony ustaliły, że Zamawiający powierza funkcję koordynatora ze swojej strony
Pani/Panu………………………………………………………………..
2. Strony ustaliły, że Wykonawca powierza funkcję koordynatora ze swojej strony
Pani/Panu………………………………………………………………..
§4
1. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się
na kwotę:…………………………………brutto, słownie: ……………………………………
…………………………….. zgodnie ze złożoną ofertą.
2. Wynagrodzenie będzie płatne z rachunku Zamawiającego po zrealizowaniu przedmiotu
umowy, w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury VAT, po uprzednim sprawdzeniu
przez Zamawiającego czy faktury wystawione przez Wykonawcę w pełni pokrywają się
z dostarczonymi pozycjami.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt komputerowy i oprogramowanie do
wskazanej przez Zamawiającego placówki oświatowej.
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu komputerowego i oprogramowania

na swój koszt i ryzyko.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury VAT zgodnie z wykazem
przekazanym przez Zamawiającego.
6. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany przez
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego, z którego będzie wynikać, że
sprzedaż została dokonana zgodnie z umową i brak jest jakichkolwiek wad lub usterek.
7. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może odstąpić od umowy po przekroczeniu
umownego terminu wykonania zadania wskazanego w § 2 pkt 2.
§5
Zamawiający wraz z sprzętem komputerowym i oprogramowaniem otrzyma od Wykonawcy
warunki gwarancji, serwisu gwarancyjnego oraz instrukcje eksploatacji sprzętu
i oprogramowania.
§6
Wierzytelności przysługujące Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy nie mogą
być przedmiotem przelewu na inny podmiot bez zgody Zamawiającego.
§7
Zamawiający zastrzega sobie prawo stosowania kar umownych:
1. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości: 0,3% wynagrodzenia
umownego brutto za każdy dzień zwłoki.
2. Za niewykonanie przedmiotu umowy lub odstąpienie od umowy - w wysokości 10,0 %
wynagrodzenia umownego brutto.
3. Za niewywiązanie się Wykonawcy z postanowień § 10 ust. 2 – w wysokości 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.
§8
Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę
umowną.
§9
1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejące w czasie dokonywania odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz
z przyczyn tkwiących w przedmiocie w chwili odbioru, a o których Zamawiający wówczas
nie wiedział.
2. Strony zgodnie postanawiają rozszerzyć odpowiedzialność z tytułu rękojmi w ten sposób,
że okres rękojmi zostaje wydłużony do upływu ostatniego z okresów udzielonej
gwarancji.
§ 10
1. Ustala się okres gwarancji za wady, biegnący od dnia spisania protokołu zdawczoodbiorczego, zgodny warunkami gwarancji odpowiadającymi postanowieniom SIWZ.
2. Gwarancja obejmuje przedmiot umowy wyszczególniony w § 1:
a) Wykonawca w przypadku gdy wady ujawnią się w terminie trwania gwarancji
określonym w ust. 1 zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych lub do
dostarczenia wolnego od wad przedmiotu umowy. Zamawiającemu przysługuje żądanie
dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad, jeżeli w terminie gwarancji dokonane
zostały co najmniej 3 jego naprawy, a przedmiot umowy jest nadal wadliwy.
b) w przypadku zaistnienia wad Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady na miejscu
jej wystąpienia, a jeżeli to nie będzie możliwe do odebrania wadliwego przedmiotu

zamówienia i jego naprawy oraz dostarczenia na swój koszt i ryzyko do Zamawiającego
po usunięciu wad.
c) Wykonawca zobowiązuje się wykonać obowiązki wynikające z gwarancji w terminie 14
dni od dnia zgłoszenia wystąpienia wady. W przypadku nie usunięcia wady Zamawiający
zleci usunięcie wady innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
d) niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy od dnia jego
wydania Wykonawcy do dnia odebrania przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.
e) każda naprawa wydłuża czas gwarancji na każdy element o okres od wystąpienia wady do
czasu jej usunięcia i potwierdzenia naprawy przez Zamawiającego.
§ 11
1. Strony zastrzegają sobie prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych
przepisami kodeksu cywilnego.
2. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje stronom również na podstawie przepisów
Prawa zamówień publicznych.
§ 12
Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron. Jeśli strony nie
postanowią inaczej, Zamawiający zatrzyma dostawy zrealizowane do chwili rozwiązania
umowy za wynagrodzeniem płatnym na rzecz Wykonawcy.
§ 13
Zmiana postanowień umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie,
pod rygorem nieważności.
§ 14
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 15
Ewentualne spory wynikające z umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo
dla Zamawiającego.
§ 16
Umowa została sporządzona w 3 egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz.
dla Wykonawcy.
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