WZÓR

Umowa Nr RGK.271.0.3.1.2017
zawarta w dniu ………………….. w Zarębach Kościelnych pomiędzy Gminą Zaręby
Kościelne z siedzibą Zarębach Kościelnych, ul .Kowalska 14, NIP: 759-162-49-24 zwaną
dalej w treści umowy „Zamawiającym” reprezentowaną przez:
- Wójta Gminy – Józefa Rostkowskiego
przy kontrasygnacie:
- Skarbnika Gminy – Agnieszki Rostkowskiej
a
…………………………………………………….
zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą” reprezentowaną przez:
- ……………………….
w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art.4
pkt 8 – zamówienie do 30 000 EURO ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2164), została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek dostarczenia pomocy
dydaktycznych do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II , ul. Farna 20, 07 – 323
Zaręby Kościelne w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach projektu „ Szkoła – misja przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X „ Edukacja dla rozwoju regionu” Działanie 10.1
„ Edukacja ogólna i przedszkolna”.

2. Wykaz pomocy dydaktycznych zawiera załącznik nr 1 do umowy.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ……………zł
brutto (słownie : …………………………………..
4. Faktura winna być wystawiona na: Gminę Zaręby Kościelne, ul. Kowalska 14, 07-323
Zaręby Kościelne, NIP: 759-162-49-24.
§2
Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy do 25 września 2017 r.
§3
1. Strony ustalają, że płatność dokonywana będzie na podstawie faktury VAT wystawionej po
zrealizowaniu usługi w terminie 14 dni od daty wpływu faktury VAT do siedziby
Zamawiającego.
2. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Strony zgodnie oświadczają, że płatność dokonywana będzie w formie przelewu
bankowego na rachunek Wykonawcy określony w fakturze VAT.
§ 4.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za nieterminowe wykonanie
przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 1% za każdy
dzień zwłoki, od wartości niewykonanej w terminie usługi.
2. Niezależnie od kar umownych określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu stronom
przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego,
jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§5
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, w
następujących przypadkach:
1. nieterminowego wykonania dostaw;
2. niedotrzymania innych postanowień umowy.
§6
1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres 12 miesięcy.
2. W przypadku, gdy w trakcie odbioru przedmiotu umowy stwierdzone zostaną wady,
Wykonawca udziela gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres jak w ust. 1 liczony od
dnia usunięcia wad.
3. W okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do
bezpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni od dnia powiadomienia pisemnego bądź
faksem. Jeżeli ze względów technologicznych nie będzie możliwe zachowanie tego terminu,
zostanie on ustalony przez Strony.
4. Wykonawca w ramach gwarancji jakości zobowiązuje się dokonywać bezpłatnych napraw
przedmiotu umowy lub wymienić elementy wadliwe na nowe wolne od wad w wypadku
wystąpienia uszkodzeń powstałych wskutek złego wykonawstwa robót, zastosowania złej
jakości materiałów lub wad ukrytych.
§7
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
§9
Wszelkie spory powstałe między stronami niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd
ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§ 10
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego i 1 egz. dla
Wykonawcy.
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