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Załącznik nr 6 do SIWZ

UMOWA

zawarta w dniu …………………………… pomiędzy:  GMINĄ KORFANTÓW, Rynek 4, 48-317 Korfantów, 
NIP 753 23 82 709, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez :

Zdzisława Martynę - Burmistrza Korfantowa

a firmą: ……………………………………………………………..zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

………………………. …………………………
o następującej treści: 

§ 1
Zamawiający zleca  a  Wykonawca przyjmuje  do  wykonania,  zgodnie  z  wynikiem  przetargu 
nieograniczonego  wykonanie  dostaw  wraz  z  rozładunkiem  sprzętu,  pomocy  dydaktycznych  dla  4  szkół 
podstawowych  terenu  Gminy  Korfantów,  służących  do  przeprowadzenia  zajęć  edukacyjnych  w  ramach 
projektu  pn.  „Program  indywidualizacji  procesu  nauczania  i  wychowania  uczniów  klas  I-III  szkół  
podstawowych”,  finansowanego ze środków Unii  Europejskiej  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans 
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,  Poddziałanie  9.1.2.  Wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
, zgodnie z informacjami zawartymi w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia .

§ 2

1. Wynagrodzenie  ryczałtowe  netto  za  przedmiot  umowy,  określony  w  §  1  zgodnie  z  ofertą 

Wykonawcy, wynosi …………………………. zł,

Słownie: …………………………………………………………………………………………..

Uwzględniając podatek VAT w wysokości ……………..%

Ogólna wartość (brutto) wynosi ………………………………… zł

Słownie: …………………………………………………………………………………………..

2. Wykonawca nie  może  żądać  podwyższenia  wynagrodzenia,  chociażby  w  czasie  zawarcia  umowy  
nie można było przewidzieć rozmiaru i wzrostu cen materiałów oraz innych składników kalkulacyjnych.  
Zamawiający wyklucza możliwość roszczeń z tytułu pominięcia w SIWZ elementów niezbędnych.

3. Dostawa  zostanie  zrealizowana  na  koszt  Wykonawcy  w  terminie  od  dnia  zawarcia  umowy  do 
14.12.2012r.  z  możliwością  przedłużenia  terminów dostaw,  zgodnie z Działem XX ust.  4  SIWZ do 
budynku Urzędu Miejskiego w Korfantowie, w godzinach pracy tj. 7.30 – 15.30 

4.Dostawy obejmują także:  rozładunek i  wniesienie do pomieszczeń budynku Urzędu, po uzgodnieniu z 
Zamawiającym.

5. Wykonawca  zobowiązany  jest  zawiadomić  Zamawiającego  na  co  najmniej  3  dni  przed  planowanym 
terminem dostawy partii lub całości dostaw.

6. Odbiór  zamówionego  przez  Zamawiającego  wyposażenia zostanie  potwierdzony  w  formie  protokołu 
odbioru  podpisanego  przez  upoważnionych  przedstawicieli  obu  stron,  stanowiącym  załącznik  do 
niniejszej umowy. Protokół odbioru stwierdzający prawidłowe wykonanie umowy stanowi podstawę do 
wystawienia faktury VAT.

7. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone wyposażenie:
a) jest niezgodne z zamówieniem lub nie jest kompletne,
b) posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia,
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- Zamawiający odmówi odbioru części lub całości przedmiotu zamówienia, sporządzając protokół zawierający 
przyczyny odmowy odbioru.
8. Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje zmianę umowy w przypadku:

− aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny,
− zmiany  obowiązujących  przepisów,  jeżeli  zgodnie  z  nimi  konieczne  będzie  dostosowanie  treści  

umowy do aktualnego stanu prawnego,
− zmianę terminów dostaw, w przypadku wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych i 

technicznych uniemożliwiających wykonanie zamówienia, lub przedłużających się terminów produkcji 
zamawianych materiałów, z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia,

− zmiany personelu Wykonawcy lub Zamawiającego,
− zmianę  terminów  dostaw  w  przypadku  konieczności  wykonania  dodatkowych  prac  w  zakresie 

dostawy,
− wystąpienia siły wyższej.

§ 3

Wykonawca  gwarantuje,  że  dostarczone  wyposażenie w  ramach  umowy  jest  wysokiej  jakości,  spełnia 
wymogi bezkonfliktowej pracy, nauki i zapewnia należyte bezpieczeństwo.

§ 4
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne towarów.
2. Przez  wadę  fizyczną  rozumie  się  w  szczególności  jakąkolwiek  niezgodność  wyposażenia objętego 

zamówieniem z opisem przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku do niniejszej umowy i SIWZ.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne towarów, w tym 

również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw, własności intelektualnej i  
przemysłowej w tym praw autorskich, patentów itp.

§ 5

1. Termin  zapłaty  faktury  ustala  się  do  21  dni  od  daty  dostarczenia  Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionych dokumentów rozliczeniowych.

2. Zapłata dokonana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
3. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§6

1. W razie opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu zamówionego wyposażenia objętego zamówieniem, po 
wcześniejszym jego uszczegółowieniu,  Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości  0,5% 
wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia.

2. Z wyłączeniem zapisów działu XX ust. 4 SIWZ, jeżeli  opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia 
trwać będzie dłużej niż 7 dni, Zamawiający może dodatkowo nałożyć na Wykonawcę karę umowną w 
wysokości  10%  należności  określonej  w  §  2  niniejszej  umowy,  wyznaczyć  dwudniowy  termin  na 
wykonanie zamówienia a po jego upływie w przypadku braku dostawy rozwiązać umowę ze skutkiem 
natychmiastowym.

3. W razie opóźnienia w wymianie wadliwego  wyposażenia objętego zamówieniem w okresie gwarancji, 
Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy za 
każdy dzień opóźnienia.

4. Jeśli  na  skutek  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  przedmiotu  umowy  powstanie  szkoda 
przewyższająca zastrzeżoną karę umowną, bądź szkoda powstanie z innych przyczyn niż zastrzeżono 
karę, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych.

5. Kary umowne płatne są w terminie 14 dni od daty wezwania Zamawiający ma prawo potrącić należności  
z tytułu kar z należności przysługujących Wykonawcy.
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6. Kary umowne za opóźnienie w dostawach łącznie nie mogą przekroczyć kwoty brutto określonej w § 2 

umowy.

§ 7

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8

1. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu 
pod rygorem nieważności.

2. Zmiany określone w ust. 1 mogą nastąpić tylko w przypadkach określonych w SIWZ zgodnie z art. 144 
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 223, 
poz. 1655)

§ 9

Spory wynikłe na tle Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla 
Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiający
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