Nr sprawy 11/2019/LO

Załącznik nr 3 do ZO
PROJEKT UMOWY nr ……………….

zawarta w dniu ………………………… w Sokołowie Młp. pomiędzy:
Zespołem Szkół w Sokołowie Młp., ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp., zwanym w dalszej części
umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez p. mgr Antoniego Kulę - Dyrektora Zespołu Szkół w
Sokołowie Młp.,
a
…………………………………… zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą o następującej treści:
W wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w
trybie zapytania ofertowego i wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy, zawarto umowę
następującej treści:
§1
1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup Interaktywnego systemu testowania na piloty
(oprogramowanie + piloty) ramach projektu „Od eksperymentu do wiedzy”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Umowa będzie zrealizowana w terminie od …….. do…………..
4. Termin realizacji do dnia ………………………………...,
5. Okres gwarancji ………………………………...,
6. zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załączniku nr. 1 do umowy za łączną cenę:
Netto: ......................... zł (słownie: ...................................................... zł)
VAT: ............................ zł (słownie: ...................................................... zł)
Brutto: ......................... zł (słownie: ...................................................... zł)
2. W cenie brutto oferty zawarte są wszelkie koszty, koszty dostawy, opłaty etc.
§2
Wykonawca zobowiązuje się do pełnej realizacji przedmiotu umowy wymienionego w §1 w terminie
….dni od dnia podpisania umowy.
§3
Należyte wykonanie umowy zostanie udokumentowane protokołem odbioru przedmiotu umowy.
§4
1. Zapłata za wykonany w całości przedmiot zamówienia będzie dokonana przelewem na rachunek
Wykonawcy wskazany w fakturze, w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru o którym mowa w §3,
potwierdzający przez Strony należyte wykonanie umowy.

2. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca wyda Zamawiającemu wszelkie dokumenty potrzebne
do korzystania z przedmiotu umowy, w tym instrukcje, opisy i inne posiadane przez niego.
§5
1. Tytułem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony ustalają kary umowne:
a) za każdy dzień opóźnienia w wydaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% ceny umownej netto,
b) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wady przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi
liczonego od następnego dnia po upływie terminu do usunięcia wady Zamawiający zapłaci
Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,3 % ceny umownej netto zawartej w ofercie dla danego
przedmiotu,
c) za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy wolnego od wad Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3 % ceny umownej netto zawartej w ofercie dla danego
przedmiotu
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny umownej netto za
odstąpienie przez Wykonawcę lub Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym oraz w
art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.2010 Nr 113 poz.
759 z p. zm.).
4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na
zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
§6
1. Wykonawca zapewnia, że dostarczony towar jest wolny od wad
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu w okresie ważności zakupionych licencji
oprogramowania gwarancji na całość przedmiotu umowy licząc od dnia wydania
Zamawiającemu całości przedmiotu umowy.
3. Wykonawca gwarantuje wsparcie techniczne w godzinach 8:00 do 16:00 w okresie ważności
zakupionych licencji oprogramowania.
4. Wykonawca gwarantuje, że wsparcie techniczne będzie prowadzone przez wykwalifikowany
personel techniczny.
5. Wykonawca jest zobowiązany do uznania reklamacji wad ukrytych przedmiotu umowy i
usunięcia wad lub jego wymiany na wolny od wad.
§7
Wszelkie zmiany niniejszej umowy i jej warunków mogą być dokonywane za zgodą obu stron,
wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§9
Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów rozporządzenia o
ochronie danych osobowych – RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
§10
Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy
rzeczowo i mający siedzibę Sąd w Rzeszowie.
§11
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.
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