Załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej

ZI.EDU.2019.4.
UMOWA nr ……… .2019.ZI.EDU
na zakup i dostawę przewodników i atlasów do pracowni przedmiotowej w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Leśnej, Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Leśnej z
terenu Gminy Lipowa: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Leśnej Szkoła Podstawowa im.
Kornela Makuszyńskiego w Leśnej, 34-300 Żywiec, Leśna ul. Świętego Michała Archanioła
140, w ramach projektu pt.: „Zostań inżynierem. Wsparcie Szkoły Podstawowej w Leśnej”,
realizowanego w ramach Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego –
konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014 – 2020, z okresem realizacji od 01.01.2019 r. do 30.11.2019 r.
zawarta w Leśnej w dniu …………….2019r.
pomiędzy
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Leśnej
34-300 Żywiec, Leśna ul. Świętego Michała Archanioła 140
reprezentowaną przez
Annę Polak – Dyrektora Zespołu
zwanym dalej Zamawiającym
a
……………

zwanym dalej Wykonawcą
Umowę zawarto w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017r.
poz. 1579 z późn. zm.)
§1
1. Zamawiający zleca, a wykonawca podejmuje się zrealizować na rzecz Zamawiającego
przewodników i atlasów do pracowni przedmiotowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Leśnej, Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Leśnej z terenu Gminy Lipowa:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Leśnej Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w
Leśnej, 34-300 Żywiec, Leśna ul. Świętego Michała Archanioła 140, w ramach projektu pt.:
„Zostań inżynierem. Wsparcie Szkoły Podstawowej w Leśnej” zgodnie z Zaproszeniem do
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składania ofert cenowych z dnia ………….. oraz z formularzem ofertowym Wykonawcy z
dnia ………... stanowiącymi integralną część umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pomoce fabrycznie nowe, wolne od wad,
nienoszące śladów uszkodzeń i użytkowania. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone
wyposażenie lub pomoce nie spełnia tego wymogu, Zamawiający odmówi odbioru części lub
całości zamówienia, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru.
Zamawiający wyznaczy termin dostarczenia wyposażenia lub pomocy wolnego od wad.
3. Odbioru przedmiotu umowy dokona pracownik Zamawiającego, który zobowiązany jest
sprawdzić wyposażenie pod względem ilościowym i pokwitować ich odbiór.
4. Jeżeli w trakcie odbioru zastaną stwierdzone wady, usterki i braki, Zamawiający może
odmówić odbioru przedmiotu umowy w części dotkniętej tymi wadami, usterkami lub
brakami, wyznaczając termin do ich usunięcia. W tym przypadku zostaną wskazane
nieodebrane elementy przedmiotu umowy z wyznaczeniem terminu ich dostarczenia, nie
dłuższego niż 3 dni. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona.
6. Wykonawca zagwarantuje bezpłatny transport zamawianych pomocy – przewodników i
atlasów we wskazane przez Zamawiającego miejsce. Miejscem dostawy jest: Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Leśnej, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Leśnej, 34-300
Żywiec, ul. Świętego Michała Archanioła 140.
§2
1. Wykonawca oświadcza, że wykonanie zamówienia będzie spełniać wymagania wynikające
z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania norm PN-EN właściwe dla
danego asortymentu, ze szczególnym uwzględnieniem norm bezpieczeństwa.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego towaru, kompletność
asortymentu i zgodność dostawy z zamówieniem, jak również za szkody wyrządzone
dostarczeniem towaru niewłaściwej jakości.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: do 30 dni liczonych
od dnia podpisania umowy.
4. O faktycznym terminie dostawy Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego
telefonicznie z dwudniowym wyprzedzeniem.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktur odrębnie na każde zadanie zgodnie z
opisem zawartym w pkt. 4 Formularza ofertowego Zaproszenia do złożenia oferty cenowej,
zgodnie z danymi:
Nabywca: Gmina Lipowa, Lipowa ul. Wiejska 44, 34-324 Lipowa,
NIP: 553 – 247 – 18- 14
Odbiorca: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Leśnej,
Leśna ul. Świętego Michała Archanioła 140, 34-300 Żywiec
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§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę wynikającą
z oferty, tj. wartość ogółem brutto …………… zł (słownie:……..) w tym należny podatek
VAT: …….., w płatnościach odrębnie za każde zadanie zamówienia tj:.
Lp.

Tytuł płatności

1

Zadanie 1 - Zakup i dostawa pomocy do
stworzenia pracowni przyrodniczej
realizowanej w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Leśnej

Brutto

Słownie

W tym VAT

na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę.
2. Cena nie może wzrosnąć w okresie realizacji umowy.
3. Wykonawca za dokonane dostawy wystawi Zamawiającemu fakturę VAT płatną
przelewem w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego, na
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę: ………………………..
Faktura zostanie opłacona po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy. Zamawiający nie
dopuszcza rozliczenia w walutach obcych. Wykonawca bez uprzedniej i pisemnej zgody
Zamawiającego, nie może dokonać na osobę trzecią cesji wierzytelności w całości lub części
wynikającej z tytułu realizacji niniejszej umowy.
4. Wynagrodzenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
§4
Do kontaktów w sprawie realizacji umowy wyznacza się:
• ze strony Zamawiającego:
a) Anna Polak – Dyrektor Zespołu - pod numerem telefonu 33 867 10 92 oraz adresem
email: kontakt@lesna.edu.pl;
• ze strony Wykonawcy: ……………….. tel……………
Wykonawca wskazuje adres do korespondencji: ………………..
Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu swojej
siedziby. W razie nie uczynienia tego, przyjmuje się, że korespondencja przesłana na adres
wskazany umową została stronie prawidłowo doręczona.
§5
Strony zgodnie oświadczają, że upoważnione są do przetwarzania danych osobowych osób
wymienionych w niniejszej umowie wyłącznie w celu jej realizacji.
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§6
Umowa została zawarta na okres od ………………….. do ………….
§7
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 w
przypadku niewłaściwego wykonywania umowy przez Wykonawcę.
- wypowiedzenia umowy z terminem natychmiastowym w przypadku niewłaściwego
wykonywania usługi.
- wypowiedzenia umowy w przypadku niewykonywania usługi bez podania
usprawiedliwionej przyczyny.
§8
1. W razie zwłoki w zapłacie Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy:
a) w wysokości 10 % wartości zamówienia brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn, za
które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,
b) w wysokości 0,5 % wartości zamówienia brutto w przypadku niedostarczenia przedmiotu
zamówienia w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie,
3.Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego przewyższającego
wysokość kar umownych. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zachowuje
prawo do kar umownych i odszkodowania.
§9
Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych treścią zawartej umowy mają zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy Kodeks Cywilny oraz inne przepisy dotyczące przedmiotu umowy. Spory
wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy
dla miejsca siedziby Zamawiającego.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach:
1 egzemplarz dla Zamawiającego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

……………………..……………

………………………………………….

Podpis Zamawiającego

Podpis Wykonawcy/osoby upoważnionej
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