Załącznik 3 do formularza oferty cenowej
WZÓR UMOWY
zawarta w dniu ………………. pomiędzy:
Powiatem Polkowickim z siedzibą w Polkowicach,
ul. Św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice,
NIP 692-22-74-708,
reprezentowanym przez:
Wicedyrektora Zespołu Szkół w Chocianowie
- Bożenę Wiszniewską
działającą na podstawie Uchwały Nr 79/225/2016 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 9 grudnia
2016 r.
zwanym w treści umowy Zamawiającym
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach
- Renaty Wallis
a
…………………………………………………………………. , zwanym dalej Wykonawcą
zwanymi w dalszej części Umowy stronami,
została zawarta umowa o następującej treści:

Niniejsza umowa zawarta została w oparciu o przepis art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) tj. wartość przedmiotu
zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro przy zastosowaniu
zasady konkurencyjności zawartej w pkt 6.5.2 Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (6 Rozdział Wspólne warunki i procedury w zakresie kwalifikowalności wydatków, podrozdział 6.5 – Zamówienia
udzielane w ramach projektów).
§ 1.
1.Przedmiotowe zamówienie jest realizowane w ramach Projektu pn. „W edukacji zmiany – sukces
uczniów murowany!”, nr projektu RPDS.10.02.01-02-0020/16 - na podstawie umowy nr 218/2016 z
dnia 30.11.2016 r. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Budżetu Państwa. Oś priorytetowa: 10. Edukacja.
Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej,
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020. Poddziałanie: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości
edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne.
Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa komputerów przenośnych, drukarki i TV oraz
elementów sieci wraz z montażem, konfiguracją, sporządzenie dokumentacji projektowej i
poprojektowej oraz administrowanie sieci”:
Przedmiot umowy jest szczegółowo określony w formularzu oferty Wykonawcy z dnia
……………….., która stanowi załącznik nr 1 ogłoszenia o wszczęciu postępowania z dnia
23 czerwca 2017r.
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§ 2.
1. Dostarczenie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Instalacja elementów sieci wraz z montażem oraz konfiguracja nastąpi w terminie do 28 sierpnia
2017r.
3. Warunki dostarczenia przedmiotu umowy:
- Towar będzie dostarczony własnym transportem Wykonawcy i na jego koszt.
- Zamawiający dokona odbioru jakościowego pod kątem zewnętrznych uszkodzeń
i ilościowego w miejscu odbioru, tj.: Zespół Szkół w Chocianowie, ul. Kolonialna 13, 59-140
Chocianów
4. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone przedmioty zamówienia są niezgodne z zamówieniem
lub nie są kompletne albo posiadają ślady zewnętrznego uszkodzenia, Zamawiający odmówi
odbioru części lub całości przedmiotu zamówienia sporządzając protokół określający przyczyny
odmowy odbioru.
5. Zamawiający wyznaczy termin dostarczenia przedmiotu zamówienia wolnego od wad. Procedura
czynności odbioru zostanie powtórzona.
6. Do obowiązków Zamawiającego należy:
a) przekazanie pomieszczenia do zainstalowania sieci teleinformatycznych;
b) zapłata za wykonanie przedmiotu umowy;
c) przeprowadzenie odbioru przedmiotu umowy.
7. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
a) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami zamawiającego;
b) skompletowanie i przedstawienie zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności oświadczenie wykonawcy,
stwierdzające wykonanie instalacji teleinformatycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i
normami, schemat powykonawczy instalacji teleinformatycznej (3 egz.)
c) strzeżenie mienia znajdującego się na terenie Zamawiającego w terminie od daty rozpoczęcia
instalacji sieci teleinformatycznych do daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji,
d) konfiguracja i uruchomienie sieci
e) administrowanie zakupionym w ramach projektu sprzętem i urządzeniami w miejscu Zamawiającego
przez okres 10 miesięcy, tj. od dnia 1 września 2017r. do dnia 30 czerwca 2018r.
8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie przedmiotu umowy przez osoby posiadające
stosowne uprawnienia i kwalifikacje.
9. Osobą odpowiedzialną za kontakt z Wykonawcą będzie: ………………………. dane kontaktowe:
tel. ……………… adres mail: ………………………………..
10. Osobą odpowiedzialną za kontakt z Zamawiającym będzie: …………….
§ 3.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całego przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty
………………… zł brutto (słownie: ……….) i nastąpi w następujących etapach:
1. po dostarczeniu sprzętu będącego przedmiotem umowy, tj. komputerów, drukarki, telewizora
oraz elementów sieci Zamawiający zapłaci wykonawcy kwotę ….. zł brutto po wystawieniu
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przez Wykonawcę faktury VAT w terminie 7 dni od dnia dostawy i montażu. Zamawiający
zapłaci należność w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT
przez wykonawcę,
2. po sporządzeniu dokumentacji projektowej i poprojektowej, zainstalowaniu i konfiguracji sieci
i odbiorze końcowym na podstawie protokołu. Zamawiający zapłaci wykonawcy kwotę …. zł
brutto po wystawieniu przez Wykonawcę faktury VAT w terminie 7 dni od dnia instalacji i
konfiguracji sieci. Zamawiający zapłaci należność w terminie 14 dni od dnia otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury VAT przez wykonawcę,
3. oraz co miesiąc przez okres 10 miesięcy, Zamawiający będzie płacił Wykonawcy kwotę …. zł
brutto w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez czas
administrowania sieci. Faktura będzie wystawiana przez Wykonawcę w terminie do dnia 10
każdego miesiąca.

4. Miejscem zapłaty jest bank Zamawiającego, za datę zapłaty przyjmuje się dzień
obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Upoważnia się Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
6. Określone w § 3 wynagrodzenie nie podlega zmianie.
7. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć
Zamawiającemu odsetki ustawowe za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia.
§ 4.

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich danych, do których
będzie miał dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiąże
wszystkie podmioty lub osoby włączone w realizację niniejszej Umowy do przestrzegania
poufności wymaganej przez Zamawiającego.
§ 5.
1. Strony umowy po dostarczeniu bezusterkowego pod względem jakości i ilości przedmiotu
umowy, jego montażu, konfiguracji i instalacji sieci teleinformatycznych sporządzają protokół
zdawczo – odbiorczy. W przypadku stwierdzenia wad dostarczanego sprzętu, Wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego sprzęt wolny od wad w terminie 14
dni od dnia stwierdzenia wad. Czynności kontrolne powtarza się i ponownie sporządza się
protokół zdawczo – odbiorczy. Odbiór ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego
przedmiotu umowy do eksploatacji.
2. W dniu sporządzenia protokołu zdawczo - odbiorczego Wykonawca przekaże
Zamawiającemu:
a) projekt powykonawczy;
b) wymagane certyfikaty i deklaracje zgodności;
c) protokoły badań i sprawdzeń.

3. Wykonawca udziela na przedmiot umowy …….. - miesięcznej gwarancji, licząc od
dnia następującego po dniu dokonania odbioru przedmiotu umowy zatwierdzonego
bezusterkowym protokołem zdawczo odbiorczym.
4. Wszelkie koszty związane z naprawą i serwisem przedmiotu umowy wynikłe z
powodu jego wad, w okresie gwarancyjnym, ponosi Wykonawca.
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5. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad przedmiotu umowy Wykonawca
zobowiązuje się przystąpić do ich usunięcia w terminie 12 godzin od momentu
pisemnego zgłoszenia wady. Zgłoszenie awarii winno nastąpić drogą faksową nr
………. lub poczta elektroniczną na adres ………….. oraz DW …………………
6. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady, usterki lub braki w terminie 7 (siedmiu)
dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii.
7. W razie wystąpienia wad gwarancja ulega przedłużeniu o czas od chwili
powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie do czasu jej usunięcia.
8. Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu określa dokument gwarancji, stanowiący
załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
9. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia roszczeń tytułu rękojmi za wady
przedmiotu umowy na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
§ 6.
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie
kar umownych.
2. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną :
a.
za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego
w § 3 zdanie 1 za każdy dzień zwłoki, następujący po dniu w którym upłynął termin
wyznaczony na wykonanie przedmiotu umowy,
b.

w razie opóźnienia w usunięciu wad w terminie określonym w § 5 kara ulega podwyższeniu
do 10% wynagrodzenia określonego w § 3 zdanie 1 licząc od dnia upływu terminu do
usunięcia usterek bądź wad,

c.

z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy,
w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 3 zdanie 1.

3. Wykonawca może obciążyć Zamawiającego karą umowną w przypadku odstąpienia od umowy
z przyczyn zależnych wyłącznie od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia określonego
w § zdanie 1, z wyłączeniem sytuacji określonej w § 7 ust. 1.
3. W sytuacji, gdy wartość poniesionej szkody przewyższa naliczone kary umowne strony mają prawo
dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 7.
1.

2.

3.

Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było
przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 1
miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie:
a. polegających na niezgodnym z umową lub wadliwym wykonaniu przedmiotu umowy,
b. zajęcia majątku Wykonawcy,
c. likwidacji Wykonawcy.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
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4.

oświadczenia w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o jakich mowa
w ust. 2 oraz powinno zawierać uzasadnienie.
Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar
umownych przewidzianych niniejszą umową, a także nie pozbawia Zamawiającego uprawnień do
dochodzenia odszkodowania za poniesione straty na zasadach ogólnych.
§ 8.

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem
nieważności takiej zmiany.
2. Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność
wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:
1) zmianę terminu realizacji umowy z powodu wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń,
2) gdy wystąpią zmiany, których konieczność wprowadzenia będzie wynikała z wymagań instytucji
współfinansujących realizację przedmiotu zamówienia,
3) zmiany parametrów przedmiotu Umowy na wyższe (korzystniejsze dla Zamawiającego) w cenie
oferty Wykonawcy,
4) zmiany terminu realizacji zamówienia i/lub usunięcia wad w sytuacji, gdy z przyczyn o
obiektywnym charakterze realizacja i/lub usunięcie wad w terminie wskazanym w umowie lub
wyznaczonym przez Zamawiającego jest niemożliwe lub znacznie utrudnione o okres trwania
przeszkody.
3. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:
1) zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie, pod rygorem nieważności,
2) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania
zaistnienia powyższych okoliczności,
3) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
4) Wprowadzone zmiany postanowień zawartej Umowy na realizację niniejszego zamówienia
publicznego w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
wymagają podpisania przez strony aneksu do Umowy.
4. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz
wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich
uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§ 9.
Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§ 10.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 11.
Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.
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§ 12.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem: dwa egzemplarze
dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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