Załącznik nr 2

UMOWA Nr

.2017

(Wzór umowy)
zawarta w dniu:

r. w Cudzynowicach

pomiędzy Powiatem Kazimierskim, ul. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielkiego, NIP:
6050013491, Zespołem Szkół Rolniczych w Cudzynowicach, Cudzynowice 176, 28-500
Kazimierza Wielka
reprezentowanym przez Pana Jacka Nowaka
zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą
a
…
zwaną (-ym) dalej „Wykonawcą”
Strony zgodnie uzgadniają, co następuje:
§1
(Przedmiot umowy)
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę nowego wyposażenia:
1)

1.9 rusztowanie aluminiowe 5 w 1 szt. 3,00

2)

1.10 rusztowanie elewacyjne ramowe szt. 1,00

3)

1.11 regał metalowy szt. 4,00

4)

1.12 szlifierka do gipsu szt. 1,00

5)

1.13 zacieraczka do tynków szt. 1,00

6)

1.14 agregat tynkarski szt. 1,00

7)

1.15 Betoniarka szt. 1,00

8)

1.16 laser płaszczyznowy szt. 1,00

9)

1.17 Niwelator optyczny szt. 1,00

10) 1.18 obrotowy pionownik optyczny szt. 1,00
11) 1.19 teodolit optyczny ze statywem i osprzętem szt. 1,00
12) 1.20 ruletka geodezyjna szt. 1,00
13) 1.21 dalmierz laserowy szt. 1,00
14) 1.22 giętarka ręczna szt. 1,00
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15) 1.23 ADA Instruments młotek schmita szt. 1,00
16) 1.24 młot udarowy szt. 1,00
17) 1.25 wiertarka udarowa szt. 1,00
18) 1.26 wkrętarka szt. 1,00
19) 1.27 podnośnik do płyt gipsowo-kartonowych szt. 1,00
20) 1.28 mieszarka do zaprawy szt. 1,00
21) 1.29 drabina wielofunkcyjna szt. 1,00
22) 1.30 szlifierka kątowa szt. 1,00
23) 1.31 stół warsztatowy szt. 1,00
24) 1.32 szafa warsztatowa szt. 1,00
25) 1.33 wózek transportowy jezdny szt. 1,00
26) 1.34 drobne wyposażenie 3 stanowisk warsztatowych kpl 3,00
27) 2.38 wykrywacz przewodów szt. 3,00
28) 2.39 tester okablowania szt. 5,00
29) 2.40 zaciskarka szt. 5,00
30) 2.41 komplet narzędzi komplet 150,00
31) 2.42 wiertarka udarowa szt. 2,00
32) 2.43 wiertła komplet 40,00
33) 2.44 kołki rozporowe opakowanie 8,00
34) 2.45 narzędzia uderzeniowe szt. 5,00
35) 2.46 wkrętarka akumulatorowa szt. 2,00.
2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik do umowy będący jej integralną
częścią.
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie postanowieniami niniejszej umowy. Dostarczane
materiały i urządzenia powinny być fabrycznie nowe, nie używane i obejmować wszystkie pozycje
wyszczególnione w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia w pełnym podanym zakresie,
z uwzględnieniem wszystkich określonych w tym dokumencie wymagań.
4. Dostawa poszczególnych egzemplarzy materiałów, urządzeń, wyposażenia nastąpi na koszt
własny Wykonawcy, w opakowaniu firmowym producenta, odpowiadającym właściwościom
sprzętu, zapewniającym jego całość i nienaruszalność.
5. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia:
5.1. Wszystkie materiały, urządzenia, wyposażenie mają być dostarczone w miejsce wskazane przez
Zamawiającego – ZSR w Cudzynowicach, podłączone i uruchomione (jeżeli dotyczy).
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5.2. Do każdego dostarczonego urządzenia Wykonawca winny dostarczyć minimum:
- kompletne opakowanie i zabezpieczenia
- pisemną gwarancję udzieloną w zakresie wskazanym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu
Zamówienia.
- instrukcję obsługi w języku polskim
- inne dokumenty potwierdzające zgodność dostarczonego asortymentu z wymaganiami
Zamawiającego
6. 6 Dostawa w ramach Projektu „Szkolnictwo zawodowe w ZSR w Cudzynowicach w obliczu
zmian społeczno-gospodarczych w powiecie kazimierskim” realizowany w ramach Osi
priorytetowej:

RPSW.08.00.00

Rozwój

edukacji

i

aktywne

społeczeństwo,

Działania:

RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego,
Poddziałania: RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz
tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe).
§2
(Termin realizacji)
1. Termin wykonania zamówienia: do …. dni kalendarzowych tj. do dnia … . … .2017 roku
(zgodnie ze złożoną ofertą).
2. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu na pisemny wniosek Strony umowy. Wymagana jest
akceptacja wniosku przez drugą Stronę umowy.
§3
(Wynagrodzenie)
1. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w §1 Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie w kwocie brutto: ………… zł (słownie: ……. zł …/100),
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie w pełnym zakresie po zakończeniu
przedmiotu zamówienia.
3. W wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 1, mieszczą się wszelkie koszty wykonania przedmiotu
zamówienia.
4. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktur, wystawionych przez Wykonawcę po zakończeniu
przedmiotu zamówienia.
5. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia płatne będzie na konto bankowe Wykonawcy
wskazane na fakturach VAT w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego każdej
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prawidłowo wystawionej faktury VAT.
6. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i nie będzie podlegało rewaloryzacji lub renegocjacji
w trakcie i po realizacji niniejszego zamówienia.
7. Faktury należy wystawić według wskazanego schematu, który zostanie przekazany Wykonawcy
przed wystawieniem faktur.
§4
(Odbiór przedmiotu umowy)
1. Wykonanie całości przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzone w sporządzonym przez Strony
protokole odbioru.
2. Wykonawca składa dokumenty potwierdzające wykonanie przedmiotu zamówienia w siedzibie
Zamawiającego, tj. w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach, Cudzynowice 176, 28 – 500
Kazimierza Wielka.
3. Zamawiający dokona odbioru wyłącznie wyposażenia zgodnego z wymaganiami wskazanymi
w niniejszej umowie.
4. Jeżeli podczas odbioru zostanie stwierdzone, iż przedmiot umowy posiada wady,
Zamawiającemu będą przysługiwać następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy
do czasu usunięcia wad,
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może żądać, według swego wyboru:
a)

wymiany, na koszt Wykonawcy, dostarczonych przez niego rzeczy na wolne od wad

w terminie przez niego wskazanym lub
b) odpowiedniego obniżenia przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.
5. Wykonawca usunie stwierdzone wady przedmiotu umowy niezwłocznie, nie później niż
w terminie 10 dni roboczych od dnia ich ujawnienia, chyba że Strony postanowią inaczej.
Potwierdzenie przez Zamawiającego usunięcia wad następuje w formie pisemnej w terminie 3 dni
roboczych od dnia usunięcia tych wad.
§5
(Odpowiedzialność Wykonawcy za czynności zlecone podwykonawcom)
1. Wykonawca ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność przed Zamawiającym za czynności
zlecone podwykonawcom w zakresie realizacji umowy.
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§6
(Obowiązki Wykonawcy)
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1. Należyte wykonanie umowy zgodnie z warunkami umowy.
2. Informowanie Zamawiającego o każdej okoliczności utrudniającej realizację umowy.
3. Użycie do wykonania przedmiotu umowy własnych materiałów, narzędzi i sprzętu (poza
przekazanymi przez Zamawiającego).
4. Bieżąca współpraca z Zamawiającym i dokonywanie uzgodnień z jego przedstawicielami oraz
uwzględnienie weryfikacji przedstawionych przez Zamawiającego rozwiązań.
5. Kontakt z Zamawiającym co najmniej raz na tydzień w formie pisemnego sprawozdania z
wykonanych działań.
§7
(Kontakty pomiędzy stronami)
Do bezpośredniego kontaktowania się w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia wyznacza
się:
- ze strony Wykonawcy: …………………………………………..
- ze strony Zamawiającego: …………………………………………..
§8
(Kary umowne)
Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących
przypadkach:
1. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy
w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia ogółem brutto określonego w § 3 ust 1.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia ogółem brutto określonego w § 3
ust 1.
3. W razie opóźnienia w wykonaniu zamówienia, o którym mowa w § 1, bądź poszczególnych jego
części w wysokości 0,5 %, wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia.
4. W razie opóźnienia w usunięciu wad, o których mowa w § 4 ust. 5, w wysokości 0,5 %,
wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
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5. Wierzytelność, o której mowa w ust. 1 i 2 staje się wymagalna z dniem następującym po dniu,
w którym oświadczenie o odstąpieniu doszło do wiadomości Wykonawcy.
6. Wierzytelność z tytułu kar, o których mowa w ust. 3 i 4 staje się wymagalna w dniu następnym
po dniu, w którym nastąpiło opóźnienie.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z bieżącego wynagrodzenia
Wykonawcy.
8. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić
odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
9.

Zamawiający może naliczać i dochodzić jednocześnie wierzytelności z tytułu kar umownych

z różnych tytułów.
§9
(Odstąpienie od umowy)
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie, jeżeli:
a) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z jej treścią bądź w inny sposób
narusza postanowienia niniejszej umowy, w szczególności uchybia terminowi, o którym mowa
w § 2 ust. 1 umowy;
b) wszczęto przeciwko Wykonawcy postępowanie egzekucyjnego, którego prowadzenie utrudnia
bądź uniemożliwia realizację niniejszej umowy.
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, 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. W takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu
z tytułu wykonania części umowy.
3. Prawo odstąpienia od umowy wynikające z umowy Zamawiający może wykonać niezależnie od
prawa odstąpienia od umowy wynikającego z ustawy.
§ 10
(Zmiany w umowie)
1. Zamawiający w trakcie trwania zamówienia dopuszcza wprowadzenie zmian w warunkach
umowy, w szczególności zmiany terminu realizacji umowy, jeżeli wynika to z przyczyn, których
Zamawiający nie mógł przewidzieć w momencie podpisywania umowy oraz zmniejszenie wartości
przedmiotu zamówienia określonej w umowie, jeśli będzie to wynikać ze zmniejszenia zakresu
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wykonania prac.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają aneksu podpisanego przez strony – pod
rygorem nieważności.
§ 11
(Cesja wierzytelności)
Wierzytelności przysługujące Wykonawcy z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na
osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.
§ 12
(Postanowienia końcowe)
1. Sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowny, których Strony nie rozwiążą polubownie,
rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy prawa
polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla
Wykonawcy.

ZAMAW IAJ Ą CY

WYK O NAW CA
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