UMOWA NA DOSTAWY
nr RWA.UE.272…...2018.EM

zawarta w dniu ……...2018 r. roku w Chełmnie pomiędzy:
Gminą Chełmno z siedzibą w Chełmnie przy ul. Dworcowej 1, reprezentowaną przez Panią Renatę
Skibińską działającą z upoważnienia Wójta Gminy Krzysztofa Wypija, przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy Chełmno Pani Krystyny Sawickiej na rzecz Szkoły Podstawowej im. Mikołaja
Kopernika, Kolno 33 86-200 Chełmno,
zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym
a
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:
………………………………………………….
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty
Wykonawcy w postępowaniu o realizację przedmiotu zamówienia „Szkolna pracownia przyrody
- Kolno” prowadzonego na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Chełmno nr 24/2014 z 09.06.2014
r. w związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

I Postanowienia ogólne
§ 1.
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu zamówienia „Szkolna
pracownia przyrody - Kolno”, zgodnie z ofertą z dnia …………..2018 r. stanowiącą załącznik
nr 1 do umowy.

II Termin wykonania, sposób wykonania i odbiór przedmiotu umowy
§ 2.
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy pomocy dydaktycznych, stanowiących
przedmiot zamówienia wraz z wniesieniem i udzieleniem instruktażu prawidłowego korzystania
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wskazanym przez Dyrekcję szkoły osobom, w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika
w Kolnie w terminie od 01.11.2018 r. do 30.11.2018 r., zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą staranności,
mając na uwadze interes Zamawiającego.
3. Po dostarczeniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do podpisania wraz
z Zamawiającym protokołu odbioru, potwierdzającego zgodność wykonanych prac z niniejszą
umową.

III Gwarancja
§ 3.
1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia z kartą gwarancyjną producenta.
2. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego w okresie gwarancyjnym reklamacji, Wykonawca
zobowiązuje się do ustosunkowania się do wad w terminie 14 dni od daty powiadomienia
Wykonawcy o zaistniałych wadach.
3. Wykonawca nie odpowiada z tytułu gwarancji za wady w przypadku samowolnych przeróbek
lub użytkowania przedmiotu zamówienia niezgodnie z przeznaczeniem.
4. Wykonawca gwarantuje spełnianie przez wszystkie dostarczone pomoce dydaktyczne wymogów
Polskich Norm, norm europejskich lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszących te normy, obowiązujących w danym zakresie, jednorodność oraz że
przedmioty są fabrycznie nowe, wolne od wad technicznych i prawnych i nieregenerowane,
posiadają umożliwiający identyfikację symbol oznaczający konkretny produkt.
5. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie dostarczane w ramach zamówienia pomoce dydaktyczne
posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty uprawniające do użytkowania w szkole. Atesty,
certyfikaty, karty gwarancyjne i inne niezbędne dokumenty Wykonawca przekaże szkole wraz
z dostawą.
IV Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności
§ 4.
1. Strony umowy ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie dzieła ma charakter ryczałtowy.
Wynagrodzenie należne z tytułu realizacji umowy, zgodnie z ceną ofertową wynosi kwotę brutto
(łącznie

z

podatkiem

VAT)

………………………………….

zł

(słownie:

sześćdziesiąt

……………………………………………….. zł). Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu umowy.
2. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowego odbioru przedmiotu
zamówienia (podpisany bez uwag).
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3. Wynagrodzenie wynikające z realizacji przedmiotu umowy będzie płatne w ciągu 30 dni
po otrzymaniu faktury wystawionej przez Wykonawcę.
4. Należność za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy uregulowana zostanie przelewem
z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy nr …………………………………………
5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

V Kary umowne
§ 5.
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu
zamówienia na niżej opisanych zasadach.
2. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za odstąpienie od umowy bez istotnej przyczyny lub za odstąpienie od umowy przez
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia
umowy;
2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w §2 punkt 1
w wysokości 0,2% wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki.
3. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
1) za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie odpowiada – 10%
wynagrodzenia umowy;
2) za opóźnienie w uregulowaniu należności w wysokości 0,2% wynagrodzenia ustalonego
w umowie za każdy dzień zwłoki.

VI Warunki zmiany umowy
§ 6.
Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną
na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.
VII Postanowienia końcowe
§ 7.
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden
dla Wykonawcy.
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4. Integralną część umowy stanowi załącznik:
1) Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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