Załącznik nr 3
do zapytania ofertowego
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

§1

Podstawą zawarcia niniejszej Umowy jest wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) zwanej w dalszej
części Ustawą.
§2
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie pn. „Dostawa
wyposażenia na potrzeby placówek oświatowych w ramach programu „Laboratoria
przyszłości” dla …………………………………………………
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu i przenieść na jego własność
wyposażenie (sprzęt i pomoce do zajęc), spełniające wymogi wskazane w ofercie
Wykonawcy oraz Szczególowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1
do umowy oraz wymienione w Zbiorczym zestawieniu sprzętu stanowiącym integralną cześć
oferty.
§3
1. Towary będące przedmiotem opisanej w §2 dostawy winnny być fabrycznie nowe,
nieużywane, nieuszkodzone, nie obciążone prawami osób trzecich oraz powinny
spełniać normy bezpieczeństwa.
2. Wykonawca:
a) Dostarczy sprzęt i akcesoria do programowania do siedziby Szkoły ………………..,
08-125 Suchożebry; i udzieli wstępnego instruktarzu użytkowania;
b) spełni wszystkie zobowiązania zawarte w Szczególowym opisie przedmiotu zamówienia
oraz wskazane w Specyfikacji technicznej.
3. Dostawa nastąpi na koszt własny Wykonawcy, w opakowaniu fabrycznym
odpowiadającym właściwościom sprzętu, zapewniającym jego kompletność
i nienaruszalność.
§4
1. Termin dostawy towarów, o których mowa w § 2:
a) Sprzęt o wartości min. 60% kwoty każdego Zamówienia (I, II, i III):
w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy,
b) pozostałe objęte zamówieniem towary w terminie do 30-04-2022r. ..
2. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o dokładnym
terminie dostawy komputerów najpóźniej na 2 dni przed jej realizacją.

§5
1. Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie dokonany przez przestawicieli
Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy.
2. I etap odbioru - Odbiór ilościowy przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie
po realizacji dostawy i dokonaniu sprawdzenia pod kątem zgodności dostawy
z zamawianą liczbą wyposażenia oraz stwierdzeniem braku widocznych uszkodzeń
i wad.
Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru. W przypadku
niezgodności ilości dostarczonego sprzętu
z postanowieniami
Umowy lub
stwierdzeniem widocznych uszkodzeń urządzeń lub ich niekompletności Zamawiajacy
wyznaczy Wykonawcy termin usunięcia nieprawidłowości i na nowo rozpocznie
czynności odbioru po dostarczeniu brakujących elementów przedmiotu umowy lub
ich wymianie na egzemparze nowe, nieuszkodzone i kompletne.
3. II etap odbiór jakościowy. Podczas II etapu odbioru Zamawiający oceniać będzie
dostawę pod kątem jakościowym. Odbiór jakościowy nastapi bez zbędnej zwłoki po
dokonaniu dostawy w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych. W przypadku
stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca dostarczył towary niezgodne ze
Szczegółowym Opisem Przedmiotu Umowy, będącym załącznikiem do Umowy
i parametrach nie spełniających wskazanych w ofercie lub, że jest niekompletny,
Zamawiający odmówi jego odbioru jakościowego, sporządzając protokół zawierający
przyczyny odmowy odbioru, a następnie wezwie Wykonawcę do dostarczenia
towarów zgodnych z opisem przedmiotu umowy, kompletnych i wolnych od wad
wyznaczając Wykonawcy w tym celu nowy termin, nie dłuższy jednak niż 7 dni.
Procedura czynności odbioru w tym przypadku zostanie powtórzona.
§6
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za realizację
przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami w wysokości:
brutto: …………… ………..… zł
(słownie …………………………………………………….. zł).
w tym VAT: ………………………….. zł
(słownie: …………………………………………………. ) złotych.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania na fakturze wystawionej w związku
z realizacją zlecenia/zamówienia numeru rachunku bankowego właściwego dla
dokonania rozliczeń na zasadach podzielnej płatności (split payment), zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) i znajdującego się w elektronicznym wykazie podmiotów
prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
o którym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.).
3. Wypłata wynagrodzenia wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy nastapi na
podstawie faktury w terminie 14 dni liczonych od daty wpływu faktury do siedziby
Zamawiajacego na wskazany w fakturze rachunek bankowy. Podstawą do
wystawienia faktury jest komplet protokołów odbioru.

4. Cena określona w ust.1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty związane
z realizacją przedmiotu umowy (m. in. wartość licencji, oprogramowania,
opakowania, ubezpieczenia na czas transportu, wszelkie podatki, cła ,itp.).
5. W razie zwłoki w zapłacie przez Zamawiającego należnej Wykonawcy kwoty
określonej w ust. 1, Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu za zwłokę odsetki
w ustawowej wysokości.
6. Nabywcą dostawy będącej przedmiotem umowy jest
Nabywca:
Gmina Suchożebry
ul. Aleksandry Ogińskiej 11
08-125 Suchożebry
NIP 821-25-36-471

Odbiorca:
Szkoła ……..

7. Wynagrodzenie za realizację Umowy będzie płatne po dokonaniu bezusterkowego
odbioru ilościowego i jakościowego przedmiotu umowy potwierdzonego podpisanym
przez przedstawicieli Stron Protokołem lub protokołami odbioru na podstawie
złożonych faktur VAT z uwzględnieniem treści ust.2 i ust.3
8. Wynagrodzenie stanowi całość wynagrodzenia Wykonawcy w związku z realizacją
Umowy. Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia w stosunku do
Zamawiającego, w szczególności zwrot kosztów podróży oraz zakwaterowania
członków Personelu Wykonawcy czy też zwrot jakichkolwiek innych, dodatkowych
kosztów ponoszonych przez Wykonawcę związanych z wykonywaniem Umowy.
9. Za datę zapłaty Strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał bankowi
polecenie przelewu Wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy.
§7
1. Na dostarczone towary Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na
okres ...................... miesięcy. Termin gwarancji biegnie od daty podpisania
bezusterkowego protokołu odbioru.
2. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji sprzętu i pomocy do
nauki programowania usterki i wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie zgodnego z
instrukcją korzystania z nich.
3. Zgłaszanie awarii musi być możliwe od poniedziałku do piątku w godzinach 8:0016:00.
Osoba kontaktowa po stronie Wykonawcy:
……………………………………………………………
Telefon kontaktowy:
……………………………………………………………
Adres email do zgłaszania awarii:
……………………………………………………………
4. Zgłoszenia awarii w zakresie naprawy gwarancyjnej będą przekazywane przez
Zamawiającego telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

5. Okres naprawy nie może przekroczyć 14 dni kalendarzowych.
6. Czasu naprawy nie wlicza się do okresu gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji
wydłuża się o czas trwania naprawy.
§8
1. W przypadku niedotrzymania określonego w § 5 ust 1 terminu dostawy przedmiotu
umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej
w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki.
2. W przypadku niedotrzymania określonego w § 5 ust 2 terminu wymiany komputerów
na wolne od wad Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary
umownej w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 umowy,
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
3. W przypadku niedotrzymania terminów wynikających z udzielonej gwarancji o
których mowa w § 7 ust.1 i 3 Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia
Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,5% brutto, za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki.
4. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości
30% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 umowy, za odstąpienie od
umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
5. Zamawiający ma prawo dokonać, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy,
potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
6. Jeżeli naliczone kary umowne nie pokryją poniesionej przez Zamawiającego szkody
może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody.
7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania przez niego części umowy.
§9
1. W przypadku obiektywnej niemożliwości dostarczenia przez Wykonawcę produktów
wskazanych w ofercie z powodu braku ich dostępności na rynku, co zostanie
potwierdzone przez jego producenta, dopuszczalne jest dostarczenie przez
Wykonawcę sprzętu o parametrach technicznych nie gorszych i cenie nie wyższej niż
wynikające z oferty. W takim przypadku Wykonawca obowiązany jest uprzednio
każdorazowo przedłożyć Zamawiającemu stosowne dokumenty (oświadczenie
producenta o niedostępności zaoferowanych produktów, opinia o nie gorszych
parametrach technicznych produktów zamiennych niż zaoferowane w ofercie).
2. Zamiana, o której mowa powyżej wymaga zgody Zamawiającego

§ 10
1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Do sprawy nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umową stosuje się przepisy
Kodeksu cywilnego.
3. Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Ewentualne spory, mogące wyniknąć z wykonania postanowień niniejszej umowy,
strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo
dla siedziby Zamawiającego.
5. Strony maja obowiązek wzajemnego informowania się o wszelkich zmianach statusu
prawnego ich dotyczących, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego,
układowego i likwidacyjnego.
6. Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki:
1. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia
2. Oferta Wykonawcy w tym Zbiorcze zestawienie sprzętu

