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Umowa nr FE.-/14
zawarta w Opocznie w dniu 2014 r. pomiędzy

Gminą Opoczno, 26-300 Opoczno, ul. Staromiejska 6, NIP 768-171-75-75, REGON 5906048379, repre-
zentowaną przez -' Burmistrza Opoczna,

zwaną dalej Zamawiającym,

a firmą

zwaną dalej Wykonawcą.

§1
Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 207), na podstawie art. 4 pkt 8 przywołanej ustawy.

§2
1. Przedmiotem zamówienia, realizowanego w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cy-

frowemu dzieci i młodzieży z gminy Opoczno" wykonanie i dostarczenie do siedziby zamawiają-
cego 65 sztuk pamięci zewnętrznych o następujących parametrach:

Lp. Cecha Typ produktu

USBpendrive
lo Pojemność pamięci Minimum 8 GB

2. Interfejs pamięci USB 3.0

2. Każdy z dostarczonych pendrivów musi być oznakowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w
"Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjne-
go Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we
wdrażanie programu" co najmniej poprzez umieszczenie logo Unii Europejskiej oraz logo PO IG
w wersji czarno - białej. Umieszczenie dodatkowych, niewymienionych w opisie elementów
oznakowania promocyjnego POIG lub też umieszczenie wersji kolorowej nie wpływa na ocenę
oferty.

§3
Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie, o którym mowa w § 2, w terminie od dnia podpisa-
nia niniejszej umowy do 19 grudnia 2014 roku.

§4
1. Cena za wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 2, wynosi zł brutto (słownie:

___________ zł).

2. Kwota określona w ust. 1 jest ceną ryczałtową i obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamó-
wienia, o którym mowa w § 2.

3. Należność za zrealizowanie dostawy i wszelkie czynności niezbędne dla prawidłowej realizacji
przedmiotu zamówienia będzie uregulowana przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fak-
turze, w ciągu 14 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury.

4. Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
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§s
1. ZAMAWIAJĄCY zastrzega zastosowanie kary umownej na wypadek niewykonania lub nienależy-

tego wykonania umowy.

2. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:

al za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi WYKONAWCA, w

wysokości 10 % wartości zamówienia brutto określonej w § 4 pkt 1 umowy.

bl za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2 % wartości zamówienia

brutto określonej w § 4 pkt 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

3. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać ZAMAWIAJĄCEGO prawa

żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej

szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

4. Strony ustalają płatność kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania obciążenia.

§6

ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy bez prawa WYKONAWCY do odszkodowania, jeżeli
WYKONAWCA nie dostarczy przedmiotu umowy w ciągu 21 dni od daty zawarcia umowy.

W sprawach nieunormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie w formie

pisemnego aneksu.

§8

Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jest Sąd właściwy dla siedziby

Zamawiającego.

§9

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa przeznaczone są

dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:
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