Załącznik Nr 5 do SIWZ

UMOWA
ZP. 272. ...... .2011
PROJEKT
zawarta w dniu ......... 2011 roku w Rypinie pomiędzy:
Gminą Miasta Rypin mającą siedzibę w Rypinie przy ul. Warszawska 40, 87 – 500 Rypin
zwaną dalej w tekście niniejszej umowy Zamawiającym i reprezentowaną przez:
- Pawła Grzybowskiego
- Burmistrza Miasta Rypina
przy kontrasygnacie ...........................
- .........................................
a
......................................................................mającym siedzibę w ............., zwanym dalej
w tekście niniejszej umowy Wykonawcą i reprezentowanym przez:
- ......................................
o następującej treści:

- ...........................................

§1
1. Na warunkach przedstawionej i przyjętej oferty w trybie przetargu nieograniczonego
przeprowadzonego na podstawie przepisów (art. 39 – 46) Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113 poz. 759
z późn. zm.) Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.
projektorów
„Dostawa
tablic
interaktywnych,
komputerów
przenośnych,
i oprogramowania w ramach projektu SOS – tu przedszkole jest”.
2. Projekt „SOS – tu przedszkole jest” jest współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu
upowszechniania edukacji przedszkolnej.
3. Umowa Nr PRC.I.0728-2084-3-13/10 zawarta w dniu 24 lutego 2011 r. pomiędzy
Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Miasta Rypina.
§2
1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaŜ tablic interaktywnych z aktywnymi
głośnikami, projektorów, komputerów przenośnych, zawieszenia ściennego,
oprogramowania do tablic interaktywnych i oprogramowania specjalistycznego oraz
przeszkolenie osób zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertą złoŜoną
Zamawiającemu w postępowaniu przetargowym poprzedzającym zawarcie umowy.
3. Dostawa i montaŜ oraz uruchomienie zestawów nastąpi na koszt Wykonawcy. Zestawy
naleŜy dostarczyć i zamontować w Przedszkolu Miejskim Nr 1, Przedszkolu Miejskim
Nr 2 i Przedszkolu Miejskim Nr 3.
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4. Wykonawca oświadcza, Ŝe sprzęt, o którym mowa w § 2 ust. 1 jest fabrycznie nowy,
sprawny technicznie i został przetestowany przed dostarczeniem Zamawiającemu.
§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczałtowe określone przez Wykonawcę w przyjętej przez Zamawiającego ofercie
przetargowej w kwocie: netto .................. zł, podatek VAT ....................... zł, brutto
.................. zł (słownie: ...................... zł ).
2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 rozliczane będzie na podstawie
faktury VAT wystawianej przez Wykonawcę (poprzedzonej końcowym protokołem
zdawczo – odbiorczym).
3. Faktura będzie płatna na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie 30 dni
licząc od daty jej doręczenia (wpływu).
4. Faktury naleŜy wystawiać na adres Zamawiającego – Gmina Miasta Rypina,
ul. Warszawska 40, 87 – 500 Rypin. NIP 892-10-00-795, REGON 910866710.
5. Wykonawca jest płatnikiem VAT-u, NIP: .........................., REGON: ....................
6. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy.
7. Za datę zapłaty strony uwaŜają dzień obciąŜenia konta bankowego Zamawiającego.
8. Strony postanawiają, Ŝe Wykonawca nie moŜe przenieść na osoby trzecie wierzytelności
wynikającej z niniejszej umowy.
§4
Realizacja zadania (w tym podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego) nastąpi od dnia
.................... do dnia ....................
§5
1. Protokół zdawczo – odbiorczy zostanie sporządzony po dostawie, montaŜu
i przeszkoleniu osób przez Wykonawcę.
2. W przypadku stwierdzenia wad zobowiązuje się Wykonawcę do ich usunięcia
w terminie określonym przez Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, o którym
mowa w § 3 ust. 1. Stwierdzenie przez Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę
wad będzie stanowić podstawę do sporządzenia protokołu zdawczo – odbiorczego bez
zastrzeŜeń.
3. Wykonawca w dniu spisania protokołu zdawczo – odbiorczego przekaŜe Zamawiającemu
następującą dokumentację:
1) Instrukcje obsługi w języku polskim dla tablic interaktywnych, komputerów
przenośnych, projektorów, oprogramowania do tablic i oprogramowania
specjalistycznego.
2) Deklaracja producenta spełnienia wymaganych norm CE, ISO 9001 dla producenta
sprzętu, Oświadczenie o zgodności zaoferowanego sprzętu z programem Energy Star
dla tablic interaktywnych, komputerów przenośnych, projektorów.
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§6
Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji zgodnej z wymaganiami SIWZ.
Pisemna gwarancja złoŜona będzie Zamawiającemu najpóźniej w dniu sporządzenia
protokołu zdawczo – odbiorczego.
§7
1. W razie niewykonania lub nienaleŜytego wykonania Zamówienia Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia, o którym
mowa w § 3 ust. 1.
2. Za kaŜdy dzień opóźnienia w realizacji Zamówienia Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3 % wynagrodzenia określonego w § 3
ust. 1, liczoną od dnia upływu terminu, o którym mowa w § 4.
3. Zamawiający moŜe dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań
przewyŜszających zastrzeŜone na jego rzecz kary umowne.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru
końcowego w wysokości 0,3 % naleŜności za kaŜdy dzień zwłoki.
5. Zasady ustalania odszkodowania strony opierać będą o przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie
leŜy w interesie publicznym czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie
wynagrodzenia naleŜnego z tytułu wykonania części umowy.
§8
1. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem Umowy upowaŜnia się:
1) ze strony Zamawiającego: …………………………………………………..
2) ze strony Wykonawcy: ......................................................................................
2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie
drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści Umowy.
§9
Strony zobowiązują się do współdziałania we wszystkich sprawach związanych
i wynikających z niniejszej umowy.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego i Prawa zamówień publicznych.
§ 11
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy moŜe być dokonana za zgodą obu stron w formie
pisemnej pod rygorem niewaŜności.
2. Zamawiający przewiduje moŜliwość zmiany umowy w zakresie:
1) zakresu dostaw i usług zleconych Podwykonawcom oraz zmiany
Podwykonawcy lub podmiotu udostępniającego wiedzę i doświadczenie,
potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolności
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finansowe wykazanego w ofercie pod warunkiem spełnienia postanowień
SIWZ dotyczących Podwykonawców lub podmiotów udostępniających wiedzę
i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania
zamówienia lub zdolności finansowe,
2) wynikającym ze zmian przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia,
3) wynikającym ze zmian postanowień zawartych w umowie pomiędzy Gminą
Miasta Rypina a Województwem Kujawsko – Pomorskim,
4) zakończenia inwestycji z uwagi na:
−
siłę wyŜszą lub inne okoliczności niezaleŜne od Wykonawcy, których
Wykonawca przy zachowaniu naleŜytej staranności nie był
w stanie uniknąć lub przewidzieć,
−
przeszkody, utrudnienia spowodowane przez osoby trzecie,
−
opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez
Zamawiającego,
3. Zmiany Umowy muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 Ustawy
PZP, stanowiącego, Ŝe umowa jest niewaŜna w części wykraczającej poza określenie
przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.
4. Zamawiający nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmian jeŜeli zmiana moŜe wpłynąć na
opóźnienie
lub
zwiększenie
kosztów
w
wykonaniu
umowy
zawartej
w efekcie przeprowadzenia niniejszego postępowania lub obniŜenie jakości wykonania tej
umowy.
5. Wykonawca nie będzie uprawniony do Ŝadnego przedłuŜania terminu wykonania umowy
i zwiększenia wynagrodzenia, jeŜeli zmiana wymuszona jest uchybieniem czy
naruszeniem umowy przez Wykonawcę. W takim przypadku koszty dodatkowe związane
z takimi zmianami ponosi Wykonawca.
§ 12
Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta
w postępowaniu przetargowym przez Wykonawcę.

wraz z załącznikami złoŜona

§ 13
Wynikłe spory ze stosunku objętego niniejszą umową będą rozstrzygane przez właściwy
sąd dla Zamawiającego.
§ 14
1. Zamawiający moŜe zlecić swoje obowiązki i uprawnienia związane z wykonaniem
przedmiotu niniejszej umowy oraz do występowania w jego imieniu na rzecz osób
trzecich, o czym winien zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie 3 dni od daty
scedowania uprawnień.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją
projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego do dnia 31.12.2020 roku w sposób zapewniający dostępność, poufność
i bezpieczeństwo oraz do informowania Instytucji WdraŜającej o miejscu archiwizacji
dokumentów związanych z realizacją projektu.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona 4 z 5

3. Zamawiający zastrzega prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych
z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych.
§ 15
Umowa wchodzi w Ŝycie z chwilą podpisania przez obie strony.
§ 16
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego
i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Kontrasygnata .....................................
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