Załącznik nr 4

Umowa nr ………….
na zakup i dostawę sprzętu wraz z oprogramowaniem
zawarta w dniu………. w pomiędzy:
Gminą Miejską Przemyśl, ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl, NIP 7952319592 zwanym w dalszej części
umowy „Zamawiającym”, w imieniu którego działa: Tomasz Dziumak - Dyrektor I Liceum
Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu, ul. J. Słowackiego 21, zwanym
w dalszej części umowy „Odbiorcą” na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Przemyśla
z dn. 25 lipca 2007 r.
a
……………………. z siedzibą: …………, wpisanym do rejestru……. pod numerem KRS …..
NIP:….. REGON:……, reprezentowanym/ą przez: ………. zwanym/ą dalej Wykonawcą
§1
1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa sprzętu dla I Liceum Ogólnokształcącego im. J.
Słowackiego w Przemyślu na realizację zadania w ramach „Programu informatyczne zielone
garnizony " specjalizacja: designer, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie
nr: 8/3300009398/422 z MON, zgodnie ze specyfikacją załączoną do oferty.
2. Dostawa zostanie zrealizowana zgodnie z wymaganiami wynikającymi z zapytania
ofertowego i złożoną ofertą z dnia …….., stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od
wad fizycznych, gotowy do pracy.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy kompletnie z punktu widzenia celu,
któremu ma służyć i z należytą starannością.
5. Wykonawca w okresie trwania gwarancji zobowiązuje się do realizacji wszelkich czynności
związanych z konserwacją i serwisem urządzeń z tego tytułu. Serwis gwarancyjny zapewnia
zdiagnozowanie usterki w ciągu … od zgłoszenia w miejscu użytkowania sprzętu tj.
w siedzibie Zleceniodawcy, przy możliwości aktywnego udziału uczniów w naprawie, na
zasadach praktyki zawodowej.
§2
1. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się do 11.12.2017 r.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy we własnym zakresie, na własny
koszt i ryzyko oraz do rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
3. Do sprzętu komputerowego stanowiącego przedmiot umowy Wykonawca jest zobowiązany
dołączyć wyposażenie zgodnie z wymaganiami wynikającymi z zapytania ofertowego.
4. Miejscem dostawy będzie: I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Przemyślu.
5. Za szkody wynikłe w czasie transportu odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
6. W zakresie obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji umowa obowiązuje w przypadku
monitorów przez … miesięcy od daty uruchomienia sprzętu, a przez … miesiące od daty
uruchomienia pozostałego sprzętu i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

§3
1. Za zrealizowany przedmiot umowy zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie:
………zł brutto, w tym wynagrodzenie obejmuje podatek VAT w wysokości….. zł
2. Wykonawca wystawi fakturę za realizację dostawy niezwłocznie po podpisaniu protokołu
zdawczo-odbiorczego.
3. Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy wykonawcy wskazany na fakturze
VAT w terminie 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej
faktury VAT.

4. Fakturę należy wystawić na:
Nabywca: Gmina Miejska Przemyśl, ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl,
NIP 7952319592
Odbiorca: Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu,
ul. J. Słowackiego 21, 37-700 Przemyśl
5. Za dzień płatności uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
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§4
Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu
umowy określonej w § 1, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron
z przyczyn leżących po stronie Dostawcy.
W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy Dostawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 1, za każdy
dzień opóźnienia.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie,
Dostawcy przysługuje prawo dochodzenia od Zamawiającego kary umownej w wysokości 5%
wartości brutto przedmiotu umowy określonej w §1.
W przypadku nie wywiązania się przez Dostawcę z umownego terminu zdiagnozowania usterki
i wykonania pomocy technicznej, Zamawiający zleci w imieniu Dostawcy wykonanie
powyższego zadania innemu Wykonawcy, obciążając kosztami wykonanej usługi Dostawcę.

§5
1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy przez Dostawcę, Zamawiający
zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym.
2. Zamawiający może rozwiązać Umowę w przypadku stwierdzenia nierzetelności
w realizowaniu przez Wykonawcę czynności objętych Umową, a w szczególności
w przypadku:
a) niewywiązywania się z powierzonego zakresu obowiązków, w szczególności gdy Wykonawca nie
zrealizuje dostawy w określonym terminie lub dostarczy sprzęt niezgodny z treścią zapytania
ofertowego i złożoną ofertą,
b) dwukrotnej odmowy w realizacji zlecenia pomimo dopełnienia wszelkich formalności przez
Zamawiającego.

§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§7
Ewentualne spory wynikłe z wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będą właściwe sądy
powszechne.
§8
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w drodze pisemnej
(aneksem) pod rygorem nieważności.
§9
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Zamawiającego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
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