Załącznik nr 5
na zakup stacjonarnych zestawów komputerowych,
laptopa i projektora przeznaczonych do celów
edukacyjnych

UMOWA NR _________ / 2017

(projekt)

zawarta w dniu _____________________ w Kołobrzegu pomiędzy:
1. Zespołem Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza, ul. 1 Maja 47, 78-100 Kołobrzeg,
NIP: 671 - 10 - 29 - 834, reprezentowanym przez:
Katarzynę Karaźniewicz – Deczyńską - Dyrektora Szkoły, zwanym dalej Zamawiającym, a
2. Firmą / Przedsiębiorstwem ________________________________________________________
z siedzibą ______________________________________________________________________
wpisaną / ym do ewidencji działalności gospodarczej pod nr ___________________________
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS____________________________________
NIP _______________________________ , REGON __________________________________
reprezentowaną / ym przez:
_______________________________________________________________________________
zwanym dalej Wykonawcą.
§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych, laptopa
i projektora przeznaczonych na cele edukacyjne o parametrach nie gorszych niż opisane
w załączniku nr 1 i 2 w ogłoszeniu z dnia 08 listopada 2017 roku
na zakup sprzętu komputerowego.
2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę:
- zestawów komputerowych - 18 szt.,
- laptopa
- 1 szt.,
- projektora - 1 szt.
3. Sprzęt musi być nowy, sprawny i posiadać aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu
na rynku polskim – certyfikat CE.
§2
Dostawa sprzętu określonego w § 1 nastąpi w ciągu 14 dni od podpisania umowy.
§3
Odbiór przedmiotu umowy nastąpi po dostarczeniu sprzętu na podstawie protokołu
zdawczo – odbiorczego podpisanego przez obie strony, przygotowanego przez Wykonawcę.
§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
w wysokości ______________ zł netto, (słownie: __________________________ 00/100 netto),
określone na podstawie kwoty zawartej w ofercie Wykonawcy z dnia ____________________
Po uwzględnieniu podatku VAT w wysokości ______________________, / dot. zakupu laptopa
I projektora wynagrodzenie umowne wyniesie _______________________________ zł brutto
( słownie: ______________________________________________________________ 00 / 100 ).
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zawiera wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia, i nie ulegnie zmianie.

§5
1. Ustala się, że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury VAT.
2. Ceny jednostkowe na fakturze VAT powinny być zgodne z cenami z formularza oferty.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie wskazanej w § 4 ust. 1
umowy z tytułu realizacji całości przedmiotu umowy po dokonaniu dostawy sprzętu
i sporządzeniu protokołu odbioru podpisanego bez zastrzeżeń.
4. Ustala się termin zapłaty faktury na 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę.
5. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Dostawca wystawi fakturę VAT dla następujących danych:
NABYWCA: Powiat Kołobrzeski, Plac Ratuszowy 1, 78 -100 Kołobrzeg, NIP 671 - 17 - 26 – 929.
ODBIORCA: Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza, ul. 1 Maja 47, 78 – 100 Kołobrzeg.
§6
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
przez Wykonawcę w formie kar umownych w następujących wysokościach:
1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, nie dotyczących
Zamawiającego 10% wartości brutto przedmiotu umowy, wskazanej w § 4 ust. 1,
2) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, dotyczących
Wykonawcy 10% wartości brutto przedmiotu umowy, wskazanej w § 4 ust. 1,
3) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – 0,2 % wartości brutto przedmiotu
umowy wskazanej w § 4 ust. 1,
4) w przypadku zwłoki Wykonawcy w usuwaniu wad lub wymiany sprzętu w ustalonym
terminie w okresie gwarancji Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 %
wartości brutto przedmiotu umowy, wskazanej w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.
2. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający jest uprawniony do dokonania potrącenia
naliczonej kary z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
§7
Wykonawca, zgodnie z ofertą z dnia _________________ udziela ___________ miesięcznej
gwarancji „ door – to – door ” na sprzęt będący przedmiotem umowy.
§8
1. Wykonawca zamówionego sprzętu odbędzie się transportem Wykonawcy, oraz na koszt
i ryzyko Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o realizowanej dostawie
na min. 48 godzin przed planowaną wysyłką przedmiotu zamówienia.
§9
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie
pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 11
Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie.
W przypadku nie osiągnięcia porozumienia spór rozstrzygać będzie sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.

§ 12
1. Wykonawca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych
przez Zamawiającego.
2. Otrzymane informacje nie zostaną udostępniane innym firmom bądź osobom trzecim.
3. Jednocześnie Wykonawca ma prawo wglądu i poprawienia swoich danych osobowych.
§ 13
Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy,
2 egz. dla Zamawiającego.
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