Załącznik nr 4
proszę o uzupełnienie informacji i zaparafowanie każdej strony umowy

Umowa - WZÓR
wykonanie, dostawa, wniesienie i montaż mebli wraz z wyposażeniem do szkolnej
pracowni chemicznej
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nysie.
zawarta dniu ............................ 2016 r.

pomiędzy:
Zespołem Szkół Ogólnokształcących, ul. Jana III Sobieskiego 2, 48-300 Nysa,
reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły - mgr Magdalenę Stachów, zwanym dalej
Zamawiającym,
a
.......................................................................................................................................................
reprezentowanym przez .............................................................................., zwanym dalej
Wykonawcą
o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania, dostawy, wniesienia
i montażu mebli wraz z wyposażeniem do szkolnej pracowni chemicznej zgodnie
załącznikiem nr 1 i 2 zapytanie ofertowego nr 5/2016 oraz z przedstawioną ofertą, jak
również świadczenia usług gwarancyjnych i pogwarancyjnych.
§2
Termin wykonania umowy
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w nieprzekraczalnym
terminie w do dnia 29.04.2016 r.
2. Termin wykonania umowy ulega zawieszeniu w przypadku, gdy realizacja umowy zostanie
wstrzymana wskutek działania siły wyższej.
§3
Płatności
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
w wysokości .................................................. zł brutto (słownie: .............................................),
zgodnie z przedstawioną ofertą cenową, stanowiącą załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
nr 5/2016.
2. Wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu umowy płatne będzie po podpisaniu przez
Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru wolnego od jakichkolwiek uwag.
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3. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury.
4. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień dokonania przelewu przez
Zamawiającego.
5. W przypadku zwłoki w płatności faktury, Wykonawca ma prawo naliczać odsetki
w wysokości ustawowej.
6. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie potrącenia kar umownych naliczanych przez
Zamawiającego z wynagrodzenia należytego Wykonawcy zgodnie z § 6 umowy.
§4
Dostawa i odbiór sprzętu
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania, dostawy, wniesienia i montażu mebli wraz
z wyposażeniem do szkolnej pracowni chemicznej o właściwościach zgodnych z zapytaniem
ofertowym, szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz złożoną ofertą.
2. Koszty załadunku, transportu, rozładunku, wniesienia oraz ubezpieczenia obciążają
Wykonawcę.
3. Przed podpisaniem protokołu odbioru Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:
a) karty gwarancyjne producenta,
b) certyfikaty zgodności z odpowiednimi normami uwzględniającymi wymagania ergonomii,
bezpieczeństwa i zagwarantowania dobrej jakości na dostarczone meble i wyposażenie.
c) instrukcję eksploatacji i obsługi w języku polskim.
4. Dostawa, wniesienie i montaż mebli wraz z wyposażeniem odbywać się będzie
od poniedziałku do piątku (w godzinach 8.00-15.00).
§5
Ogólne warunki gwarancji
1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu należytą jakość, funkcjonalność i parametry
techniczne dostarczonych sprzętów.
2. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone meble na okres 24 miesięcy licząc od dnia
podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru wolnego od jakichkolwiek
uwag.
3. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich
wad nie później niż w ciągu 7 dni od chwili ich zgłoszenia przez Zamawiającego.
4. W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usunięciem wad obciążają Wykonawcę.
W ramach gwarancji Wykonawca na własny koszt zobowiązany będzie do dostarczenia
sprzętu do serwisu, jego odbioru i dostarczenia do Zamawiającego po wykonaniu naprawy.
5. Gwarancja obejmuje wszystkie wady sprzętu wykryte podczas eksploatacji oraz powstałe
w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją użytkowania.
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6. Strony ustalają następującą metodę zgłaszania wad - telefonicznie pod nr .........................
lub e-mailem na adres ..................................................... Zgłoszenie zawierać będzie wstępny
opis uszkodzenia.
7. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wady w terminie wymaganym przez
Zamawiającego, po ponownym, jednokrotnym wezwaniu do jej usunięcia Zamawiający może
zlecić usunięcie wady osobie lub podmiotowi trzeciemu - obciążając kosztem Wykonawcę.
§6
Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
a) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 0,2 % wartości umowy brutto, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia
następnego po upływie terminu wykonania zamówienia,
b) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na skutek okoliczności, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 10 % wartości umowy brutto.
2. Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych w przypadku wystąpienia uzasadnionej
potrzeby przesunięcia terminu realizacji zamówienia, ustalonego z Zamawiającym w trakcie
realizacji umowy.
3. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał umowę w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową,
Zamawiający będzie mógł wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć
mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu,
Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy. Wykonawca jest wówczas zobowiązany
zapłacić na rzecz Zamawiającego karę umowną określoną w ust. 1 lit. b).
§7
Postanowienia końcowe
1. Zmiany w Umowie będą dokonywane za zgodą obu Stron w formie pisemnej w postaci
aneksów do umowy pod rygorem nieważności.
2. Ewentualne sprawy sporne, wiązane z wykonaniem umowy, rozstrzygane będą przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

......................................................
Wykonawca

........................................................
Zamawiający
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