
UMOWA WKSF. _

zawarta dnia pomiędzy: ~

Gminą Opoczno z siedzibą w Opocznie ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno NIP: 768-171-75-75, zwaną alej
Zamawiającym, reprezentowaną przez Burmistrza Opoczna Pana Rafała Kądzielę
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firmą: z siedzibą w , NIP: '-----_
reprezentowaną przez _

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. 907 ze zm.) na podstawie art. 4 ust. 8 tejże ustawy.

§2
l. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowych, tablic szkolnych zgodnych ze szczegółowym opisem

parametrów techniczno - użytkowych określonych w zaproszeniu do składania ofert.
2. Wykonawca wykona prace związane z dostawą zgodnie z warunkami określonymi w zaproszeniu do

składania ofert.

§3
l. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 21 października 2016 r.
2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony przez WYKONAWCĘ na jego koszt i ryzyko w miejscu wskazanym

przez ZAMAWIAJĄCEGO.
3. Przez wykonanie umowy rozumie się dostawę przedmiotu umowy do Szkoły Podstawowej w Kraśnicy,

Kraśnica 58, 26 -300 Opoczno.
4. Do odbieranych mebli winna być dołączona pełna dokumentacja obejmująca w szczególności Certyfikat

Zgodności z normami wydany przez jednostkę certyfikującą wyroby akredytowaną przez Polskie Centrum
Akredytacji.

5. Gwarancja na przedmiot zamówienia wynosi 12 m-cy od terminu protokolarnego odbioru przedmiotu
umowy.

6. W przypadku, gdy WYKONAWCA nie wykona napraw usterek w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez
ZAMAWIAJĄCEGO, wówczas ZAMAWIAJĄCY ma prawo do powierzenia wykonania tych napraw innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko WYKONAWCY.

7. Wykonawca wykona zadanie:

Wyposażenie pracowni (tablice szkolne):

lP. ELEMENTYWYPOSAŻENIA PRACOWNI ILOŚĆ

1 Tablica korkowa 4

2 Tablica zielona tryptyk 1

3 Tablica informacyjna stojąca 2

4 Ścienna listwa do szybkiej ekspozycji. 3

§4
l. Cena za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 wynosi zł netto + VAT 23%

(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 z wykonaniem przedmiotu umowy.

3. Kompletność wykonania dostawy i jej jakość oraz zgodność z opisem przedmiotu umowy
potwierdzona zostanie w protokole odbioru.

4. Protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy będzie stanowił podstawę do
wystawienia przez Wykonawcę faktury.

5. Jeżeli w trakcie odbioru przedmiotu zamówienia zostaną stwierdzone wady, Zamawiający ma prawo
powstrzymania się z odbiorem do czasu usunięcia wad. W takim wypadku sporządzony zostanie protokół,
w którym wyszczególnione zostaną stwierdzone wady oraz wskazany zostanie termin ich usunięcia.



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

7. Zamawiajqcy dokona odbioru przedmiotu umowy nie póżniej niż 3 dni robocze od daty powiadomienia
przez Wykonawcę o wykonaniu przedmiotu umowy.

§5
1. Zamawiajqcy zastrzega zastosowanie kary umownej na wypadek niewykonania lub nienależytego

wykonania umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiajqcemu kary umowne:
a) za opóżnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto

ustalonego w § 4 pkt 1 umowy za każdy dzień opóżnienia,
b) za odstqpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponasi Wykonawca, w wysokości 30 %

wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 pkt 1 umowy.
3. Zamawiajqcy zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) za odstqpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiajqcy, w wysokości 30 %

wartości wynagrodzenia ustalonego w § 4 pkt 1 umowy,
b) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru - w wysokości 0,5 %, 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
1. ZAMAWIAJĄCY ureguluje należność za przedmiot umowy przelewem na wskazany rachunek bankowy w

ciqgu 21 dni roboczych od daty dostarczenia do siedziby Zamawiajqcego prawidłowo wystawionej
faktury VAT na konto wskazane na fakturze.

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

Nabywca/Płatnik
Gmina Opoczno
26-300 Opoczno, ul. Staromiejska 6
NIP: 768-171-75-75

§ 7
1. Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie.
2. Spory wynikajqce z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sqd właściwy miejscowo dla siedziby

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

Cywilnego.
4. Umowę niniejszq sporzqdzono w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa

dla Zamawiajqcego.
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