Załącznik nr 4.
UMOWA NR …./58/WRiP/2017
W dniu ……….2017r. w Kościerzynie pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna, 83-400 Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a,
NIP: 591-15-66-370, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:


Michała Majewskiego

Burmistrza Miasta



przy kontrasygnacie
Jarosława Laski

Skarbnika

a
…………………………..z siedzibą w…………………, ul………………………, wpisaną do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem …………………. prowadzonego przez………………………., nr REGON
………………………, zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:


………………

………………



………………

………………

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, złożonej w przeprowadzonym
postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza 30.000 euro, zgodnie z art.
4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Wytycznymi dotyczącymi udzielania
zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, dla
szacowanej wartość wydatku netto poniżej 20.000 zł włącznie, została zawarta umowa następującej treści:

1.
2.

3.

4.
5.

6.

§1
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. „Dostawa pomocy
dydaktycznych do kościerskich placówek oświatowych”.
Przedmiot umowy realizowany jest w ramach projektu „Edukacja kluczem do przyszłości – podniesienie
kompetencji kościerskich uczniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 20142020 (Oś Priorytetowa III. Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji
ogólnej).
Przedmiot umowy określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia i Propozycji cenowej Wykonawca dostarczy
we własnym zakresie i na koszt własny w terminie ……..…. dni od dnia zawarcia umowy do siedziby
budynku:
1) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kościerzynie (w jego ramach do Szkoły Podstawowej nr 1 im.
Tadeusza Kościuszki) - 83-400 Kościerzyna, ul. 8 Marca 1,
2) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Kościerzynie (w jego ramach do Szkoły Podstawowej nr 2 im.
ks. dra Leona Heykego) - 83-400 Kościerzyna, ul. Strzelecka 1,
3) Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Kościerzynie (w jego ramach do Szkoły Podstawowej nr 6 im. Ks. dr.
Bernarda Sychty) - 83-400 Kościerzyna, ul. M. Skłodowskiej-Curie 19.
Szczegółowy Wykaz przyporządkowujący poszczególne elementy przedmiotu zamówienia do placówek
oświatowych wskazanych w ust. 3 pkt 1) - 3) stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.
Dostarczony przedmiot zamówienia określony w ust. 1 oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia będzie:
1) kompletny i zdolny do użytku z uwagi na cel, jakiemu ma służyć;
2) oryginalnie zapakowany, profesjonalny i fabrycznie nowy, pierwszego gatunku, należytej jakości,
wykonany zgodnie z obowiązującymi normami jakościowymi i bezpieczeństwa, sprawny, wolny od
jakichkolwiek wad fizycznych, jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, nie używany, nie
powystawowy;
3) posiadający możliwość dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych (np. niedowidzących,
głuchoniemych) poprzez zastosowanie standardowych rozszerzeń, nakładek itp.
Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia terminu dostawy z Zamawiającym.
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§2
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają zgodnie
z ofertą Wykonawcy na kwotę:
cena umowna netto: …………………… PLN
podatek VAT 23%: …………………... PLN
cena umowna brutto ………………..……PLN
cena umowna brutto słownie: ………………………………………………………………………… ………../100
Dopuszcza się zmianę ceny umownej przedmiotu zamówienia w przypadku urzędowej zmiany stawki
podatku VAT.
Wykazane przez Wykonawcę w Propozycji cenowej ceny jednostkowe netto obowiązują w okresie trwania
umowy i nie będą podlegały zmianom.
Ceny określone przez Wykonawcę uwzględniają wszystkie koszty, jakie Wykonawca ponosi z tytułu realizacji
przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania
zobowiązań Wykonawcy.
Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy ze względu na
wzrost kosztów Wykonawcy.
Wynagrodzenie Wykonawcy jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie
wynikającym z wniosku o dofinansowanie projektu „Edukacja kluczem do przyszłości – podniesienie
kompetencji kościerskich uczniów” zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego - Instytucję
Zarządzającą dla RPO WP 2014-2020.
W związku z ust. 7 Zamawiający zastrzega sobie i instytucjom upoważnionym do kontroli prawo wglądu do
dokumentów Wykonawcy związanych z realizowaniem zamówienia, w tym dokumentów finansowych.
§3
PŁATNOŚCI
Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy, nastąpi po protokolarnym przekazaniu
i odbiorze przedmiotu zamówienia.
Wykonawca wystawi fakturę VAT na poniższe dane:
Gmina Miejska Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna
NIP: 591-15-66-370, REGON: 191675126.
Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury VAT w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia do
Zamawiającego.
Dopuszcza się wystawienie faktur częściowych z tytułu realizacji części przedmiotu zamówienia określonego
w § 1, pod warunkiem uprzedniego protokolarnego przekazania i odbioru części przedmiotu zamówienia.
Na fakturze muszą być wyszczególnione pozycje asortymentu, składającego się na przedmiot zamówienia
(zgodnie z formularzem ofertowym).
Za datę zapłaty faktury VAT uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Należności będą regulowane z konta Zamawiającego prowadzonego przez Bank Millennium S.A.
w Kościerzynie przelewem na konto Wykonawcy prowadzone przez ………………………………………
nr………………………………………………………………….
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających
z niniejszej umowy na osobę trzecią.
Za zwłokę w zapłacie faktury Wykonawca naliczy odsetki w wysokości ustawowej.

§4
ODBIÓR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru oraz przedłożenia
Zamawiającemu wszelkich dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu
umowy:
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1) świadectwa jakości, deklaracje, certyfikaty oraz atesty;
2) gwarancje;
3) instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim;
4) protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę montaży.
2. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do
odbioru z powodu niezakończenia dostawy lub jej wadliwego wykonania, Zamawiający odmówi odbioru
z winy Wykonawcy.
3. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady:
1) nadające się do usunięcia, Zamawiający może zażądać usunięcia wad wyznaczając odpowiedni termin.
Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich sytuacjach będzie
termin usunięcia wad. Wyznaczenie dodatkowego terminu nie powoduje odstąpienia od naliczania kar
umownych przez Zamawiającego za nieterminowe wykonanie zamówienia.
2) nie nadające się do usunięcia, Zamawiający może:
a) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na
zasadach określonych w § 6 niniejszej umowy;
b) w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, odstąpić od
umowy z winy Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.
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§5
GWARANCJA I RĘKOJMIA
Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi za wady fizyczne od dnia ich odbioru na elementy przedmiotu
zamówienia – min. 2 lata.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:
1) w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego,
2) dla wymienianych elementów przedmiotu zamówienia w okresie trwania gwarancji z dniem ich wymiany.
W przypadku ujawnienia w powyższym okresie jakichkolwiek wad fizycznych dostarczonego przedmiotu
zamówienia Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia
zgłoszenia dostarczyć do budynku właściwej placówki oświatowej niewadliwy element przedmiotu
zamówienia.
Powyższe zapisy nie ograniczają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji określonych
w kodeksie cywilnym.
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli
reklamował wadę przed upływem tego terminu.

§6
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za przekroczenie końcowego terminu realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5%
wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub zwłokę w usuwaniu wad
w okresie rękojmi i gwarancji – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto PLN za każdy dzień zwłoki,
3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20%
wynagrodzenia brutto.
2. Zamawiający zapłaci kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto. Kary nie obowiązują, jeżeli odstąpienie od
umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 7 ust. 1 umowy.
3. Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego w/w kary umowne.
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§7
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie
wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.
Odstąpienie od umowy w wypadku określonym w ust. 1 powinno nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod
rygorem nieważności
W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za część umowy
wykonaną do daty odstąpienia od umowy.
Poza przypadkiem, o którym mowa w ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
1) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy,
2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie wykonuje jej pomimo
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym
w przypadku naruszenia przez Wykonawcę istotnych postanowień umowy, w szczególności
nieprzestrzegania terminów zamówienia.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego.
Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

Załącznik nr 1: Wykaz pomocy dydaktycznych z podziałem na placówki oświatowe - miejsca dostawy

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 1 do Umowy nr …./58/WRiP/2017

WYKAZ POMOCY DYDAKTYCZNYCH Z PODZIAŁEM NA PLACÓWKI OŚWIATOWE
- MIEJSCA DOSTAWY
w ramach zadania pn.:
„Dostawa pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych Gminy Miejskiej Kościerzyna”
w projekcie „Edukacja kluczem do przyszłości – podniesienie kompetencji kościerskich uczniów”

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Placówka oświatowa
Wyszczególnienie elementów
Gra językowa nr 1
Gra językowa nr 2
Gra językowa nr 3
Gra językowa nr 4
Gra językowa nr 5
Program na tablicę interaktywną
Oprogramowanie do tablic
interaktywnych
Teleskop
Elementy do budowy
przestrzennych brył
geometrycznych
Model tułowia ludzkiego z głową
Program do tworzenia ćwiczeń
interaktywnych
Sześcian rozkładany
Szkielet bryły
Stacja pogody ścienna
Waga dydaktyczna
z odważnikami
Tangramy z tworzywa
Plansze interaktywne
- Matematyka
Plansze interaktywne
- Przyroda
Zestaw kreatywny do nauki 1
Zestaw kreatywny do nauki 2
Zestaw brył
Przybory magnetyczne na
tablicę interaktywną

Ilość
razem

Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 1
w Kościerzynie

30
30
30
30
30
2

30
30
30
30
30
2

Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 2
w Kościerzynie
Ilość

Zespół Szkół
Publicznych nr 1
w Kościerzynie

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1
15
2

1
1
15
2

1

1

10

10

2

2

1

1

40
40
1

40
40
1

1

1

1

Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy we własnym zakresie i na koszt własny zgodnie z powyższym
wykazem do siedziby budynku:
1) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kościerzynie (w jego ramach do Szkoły Podstawowej nr 1 im.
Tadeusza Kościuszki) - 83-400 Kościerzyna, ul. 8 Marca 1,
2) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Kościerzynie (w jego ramach do Szkoły Podstawowej nr 2 im.
ks. dra Leona Heykego) - 83-400 Kościerzyna, ul. Strzelecka 1,
3) Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Kościerzynie (w jego ramach do Szkoł y Podstawowej nr 6 im. Ks. dr.
Bernarda Sychty) - 83-400 Kościerzyna, ul. M. Skłodowskiej-Curie 19.
Szczegółowe terminy dostawy zostaną uzgodnione z Zamawiającym.
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