
Umowa OiFE _

zawarta dnia 2014 r. pomiędzy:

Gminą Opoczno z siedzibą w Opocznie ul. Staromiejska 6. 26-300 Opoczno NIP: 768-171-75-75.zwaną
dalej Zamawiającym. reprezentowaną przez Burmistrza Opoczna Pana Jana Wieruszewskiego

a

firmą:
reprezentowaną przez _

z siedzibą w NIP:

zwaną dalej Wykonawcą.

§ 1
Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U.2013.poz. 907 ze zm.) na podstawie art. 4 ust. 8 tejże ustawy.

§2
l. Zamawiający zamawia. a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie na dostawę 18 szt.
tabletów dla najlepszych absolwentów szkół prowadzonych przezGminę Opoczno.

Dostawa:

l. Tabletów dla najlepszych absolwentów szkół prowadzonych przezGminę Opoczno - 18szt.
2. Tablet posiadający co najmniej następujące wartości parametrów techniczno - użytkowych:

Parametry techniczne - minimalne
PROCESOR Dedykowany. 4- rdzeniowy. taktowany 1.2GHz

PAMIĘĆ
Wewnętrzna 16GB
Operacyjna l GB
7 cali.
IPS

EKRAN
Rozdzielczość l 280x 800
Sposób obsługi - dotykowy

SYSTEM OPERACY JNY Android w wersji min. 4.2
Bezprzewodowa: WiFi802.11b/g/n. Bluetooth

KOMUNIKACJA
Wyjście słuchawkowe
USBl x Micro
Wbudowany odbiornik GPS

KAMERA 5 Mpix - tylna z możliwością robienia zdjęć. 1.6 Mpix -
przód

DOŁĄCZONE AKCESORIA
Zasilacz
Kabel micro USB

3. Gwarancja na przedmiot zamówienia wynosi
przedmiotu zamówienia.

od terminu protokolarnego odbioru

§3
l. Wykonawca zobowiązuje sięwykonać przedmiot zamówienia w terminie do 23 czerwca 2014 r.
2. Przez wykonanie zamówienia rozumie się dostawę przedmiotu umowy do Wydziału Oświaty i
FunduszyEuropejskich Urzędu Miejskiego w Opocznie. ul. Staromiejska 6. 26 -300 Opoczno. budynek
E.

§4
l. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia. o którym mowa w § 2 wynosi zł netto +
VAT23%(tj. zł) czyli łącznie brutto zł (słownie: ).

2. Wynagrodzenie. o którym mowa w ust. l. obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy
za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych zwykonaniem przedmiotu zamówienia.

3. Kompletność wykonania usługi i jej jakość oraz zgodność z opisem przedmiotu zamówienia
potwierdzona zostanie w protokole odbioru.
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4. Protokół potwierdzajqcy prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia będzie stanowił podstawę
do wystawienia przezWykonawcę faktury.

5. W przypadku niewłaściwego wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiajqcy ustali termin
usunięcia wad.

6. Wykonawca powiadomi Zamawiajqcego o gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia co
najmniej 3 dni robocze wcześniej.

7. Zamawiajqcy dokona odbioru przedmiotu zamówienia nie później niż 3 dni robocze od daty
powiadomienia przezWykonawcę o wykonaniu.

8. Za dzień wykonania przedmiotu zamówienia uznaje siędatę odbioru bez uwag.

§5
l. Zamawiajqcy zastrzega zastosowanie kary umowne na wypadek niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiajqcemu kary umowne:
a) za opóżnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,3 % wartości wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 4 pkt l umowy za każdy dzień opóźnienia,

b) za odstqpienie od umowy z przyczyn,za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 20
% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 pkt l umowy.

3. Zamawiajqcy zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) za odstqpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiajqcy, w wysokości
20% wartości wynagrodzenia ustalonego w § 4 pkt l umowy,

b) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru - w wysokości 0,3%,za każdy dzień zwłoki, liczqc od dnia
następnego po terminie, w którym odbiór powinien być zakończony.

3. Zamawiajqcy może dochodzić odszkodowania przewyższajqcego zastrzeżone kary umowne na
zasadach ogólnych.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrqcenie kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy
bez dodatkowego wezwania do zapłaty.

§ 6
l. ZAMAWIAJĄCYureguluje należność za przedmiot zamówienia przelewem na wskazany rachunek
bankowy w ciqgu 30 dni roboczych od daty dostarczenia do siedziby Zamawiajqcego prawidłowo
wystawionej faktury VATna konto wskazane na fakturze.

2. Za dzień zapłaty uważa siędzień obciqżenia rachunku ZAMAWIAJĄCEGO.
3. Faktura będzie wystawiona na:

Nabywca/Płatnik
Gmina Opoczno
26-300Opoczno, ul. Staromiejska6
NIP:768-171-75-75

§ 7
l. Powiadamianie każdej ze StronUmowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie.
2. Spory wnikajqce z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sqd właściwy miejscowo dla siedziby

ZAMAWIAJĄCEGO.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowq majq zastosowanie odpowiednie przepisy

KodeksuCywilnego.
4. Umowę niniejszqsporzqdzono w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i

dwa dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:
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