OPOLSKIE SZKOLNICTWO ZAWODOWE BLIŻEJ RYNKU PRACY 2

UMOWA nr ……………2018
zawarta w dniu ……...2018 w Opolu pomiędzy:
1. Miastem Opole z siedzibą w Opolu 45-015, Rynek-Ratusz
NIP: 754-300-99-77
reprezentowanym przez:
Pana Zdzisława Ślempa – dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza
Gzowskiego, zwanym dalej „ Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwaną dalej „Wykonawcą”
Niniejsze postępowanie jest finansowane z projektu: ,,Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej
rynku pracy 2" - realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX – Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie 9.2.1
Wsparcie kształcenia zawodowego i została zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa ……………………………………………………………………… do nauki
zawodu technik urządzeń i systemów energii odnawialnej dla uczniów w Publicznym Technikum
Nr 1 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego.
2. W oparciu o dokumentację przygotowaną dla przeprowadzonego przez Zamawiającego
postępowania nr ……/2018 oraz ofertę przedstawioną przez Wykonawcę w tym postępowaniu –
stanowiącą integralną część niniejszej umowy, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do
dostarczenia przedmiot zamówienia opisany w zapytaniu ofertowym nr ……/2018.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia na swój koszt i ryzyko,
własnym transportem pod wskazany przez Zamawiającego adres: Zespół Szkół Technicznych i
Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego, ul. J. Hallera 6, 45-867 Opole.
4. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na warunkach przedstawionych w ofercie
zgłoszonej do postępowania przetargowego, która wynosi 24 miesięcy od daty podpisania
protokołu zdawczo-odbiorczego.
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami gwarancji zawartymi w karcie gwarancyjnej
a zapisami umowy , wiążą postanowienia umowy.
6. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z należytą starannością i zgodnie z:
1) warunkami określonymi w niniejszej umowie, dokumentacji oraz ofercie, o których mowa
w ust. 1;
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2) warunkami wynikającymi z właściwych dla przedmiotu umowy przepisów prawa;
3) warunkami wynikającymi z projektu oraz decyzji o dofinansowanie Projektów.
7.

Zamawiający zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w niniejszej umowie,
w szczególności odebrania przedmiotu umowy i zapłaty należnego wynagrodzenia.
8. Wykonawca zapewnia prawidłową realizację przedmiotu umowy, gwarantuje sprawne
i efektywne koordynowanie wszystkich działań związanych z jego realizacją i z realizacją
zamówienia.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych
bezpośrednio z realizowanym przedmiotem zamówienia na rzecz projektu.
10. Przekazanie i odbiór przedmiotu umowy nastąpi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na
podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez obie strony, stanowiącego
załącznik nr 1 do umowy.
11. Przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu kartę gwarancyjną.
12. Zamawiający zakończy odbiór w terminie 3 dni roboczych, licząc od daty dostawy.
13. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru, dostarczenia przedmiotu umowy z wadami,
Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na dostarczenie przedmiotu umowy bez wad,
z zastrzeżeniem, że jeżeli termin usunięcia wad przekroczy termin realizacji umowy, to dostawa w
tym terminie stanowi realizację przedmiotu umowy w warunkach zwłoki.
14. Przez nienależyte wykonanie umowy należy rozumieć wykonanie przedmiotu zamówienia
w sposób odbiegający od zapisów ogłoszenia o zamówieniu, opisu przedmiotu zamówienia
(zapytanie ofertowe nr……/2018) i niniejszej umowy.
§2
1. Zamawiający upoważnia do kontaktów z Wykonawcą: p. Tomasz Ciecierski, tel. 602 650288 e-mail:
tomasz.ciecierski@gzowski.opole.pl, w tym także do podpisania Protokołu Odbioru. W sprawach
formalnych Zamawiający upoważnia p. Ewę Barczyk : tel. 774700713, faks: 77 4748620, e-mail:
ewa.barczyk@gzowski.opole.pl lub p. Tomasza Ciecierskiego: tel. 602 650288,
e-mail:
tomasz.ciecierski@gzowski.opole.pl
2. Wykonawca upoważnia p. ……..……………………………………………………..do kontaktów z Zamawiającym,
tel…………………………………………… e-mail: ……..……………………………………………………..
3. Ewentualna zmiana osób, o których mowa w ust. 1 lub 2, nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga
aneksu, a jedynie pisemnego poinformowania drugiej Strony o zaistniałej zmianie.
4. Strony wskazują następujący adres do doręczeń:
1) Zamawiający: Publiczne Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im. K. Gzowskiego, ul. J. Hallera 6, 45-867 Opole.
2) Wykonawca: MEB Technical Sp. z o.o., Oddział w Polsce, ul. Głogowska 41, 45-315 Opole

§3

Biuro projektu: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, 45-315 Opole, ul. Głogowska 27, tel.: +48774579895

www.ksztalceniezawodowe.eu

OPOLSKIE SZKOLNICTWO ZAWODOWE BLIŻEJ RYNKU PRACY 2

1. Wykonawca zrealizuje dostawę przedmiotu umowy w 7 dniu od dnia podpisania umowy na
adres wskazany w § 1 ust. 3.
2. Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzień podpisania przez Strony Umowy protokołu
odbioru.
§4
przedmiotu
umowy
ustala
się
na
kwotę
……..……………………………………………………..złotych
brutto
(słownie:
……..…………………………………………………….. złotych), w tym podatek VAT według stawki
obowiązującej w dacie wystawienia faktury.
2. Podstawą przyjęcia przez Zamawiającego faktury będzie stanowił podpisany przez strony
Protokół Odbioru, o którym mowa w §1 ust. 10.
3. Zapłaty wynagrodzenia Zamawiający dokona przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany fakturze, w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury.
4. Dane do wystawienia faktury:
1. Wartość

Nabywca:
Miasto Opole
Rynek-Ratusz
45-015 Opole
NIP 754-300-99-77
Odbiorca:
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego
ul. J. Hallera 6
45-867 Opole
5. Za datę dokonania płatności rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego

kwotą przelewu.
6. Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego ustawowych odsetek w razie opóźnienia

w płatności.
7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z kwoty wynagrodzenia za przedmiot umowy
wymagalnych zobowiązań wobec Zamawiającego.

§5
1. Poza przypadkami przewidzianymi w innych przepisach prawa oraz postanowieniach niniejszej
umowy Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w całości lub w części według własnego uznania,
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek z poniższych okoliczności:
1) Wykonawca nie posiada lub utracił właściwości, zgodnie z postanowieniami umowy
2) oraz oferty o której mowa w §1 ust. 1, które są konieczne dla realizacji przedmiotu umowy;
3) Wykonawca wyrządził Zamawiającemu lub uczestnikowi szkodę w większym rozmiarze,
lub kolejny raz wyrządził szkodę bez względu na jej rozmiar;
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4) Wykonawca nie wykonuje swych obowiązków lub wykonuje swe obowiązki w sposób
nienależyty. Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę na piśmie do
zaniechania naruszeń umowy, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 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.
Wykonawca ma prawo żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części
umowy.
3. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga dla swej ważności formy pisemnej.

1.

2.
3.

4.

1.

§6
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej:
a) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto (§ 4 ust. 1
umowy), liczonej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w tym niedostarczenie w terminie
przedmiotów wskazanych w § 3 ust. 1,
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,1 %
wartości umowy brutto (§4 ust. 1 umowy), liczonej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki po dniu
uzgodnionym jako termin usunięcia wad,
c) za dostarczenie wadliwego przedmiotu umowy, w wysokości 2% wartości umowy brutto
(§ 4 ust. 1 umowy), w każdym przypadku ujawnienia wady,
d) za dostarczenie w wyniku usuwania ujawnionych wad w przedmiocie umowy, w wysokości 3%
wartości umowy brutto (§ 4 ust. 1 umowy), w każdym przypadku ujawnienia wady,
e) strona umowy, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy przez drugą stronę,
zobowiązana jest do zapłaty Stronie odstępującej od umowy, kary umownej w wysokości 10 %
wynagrodzenia umownego brutto (§ 4 ust. 1 umowy).
Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia,
bez konieczności odrębnego wzywania do zapłaty kary.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
do pełnej wysokości poniesionych strat. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych.
Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności z tytułu tej umowy
na osoby trzecie.
§7
Dla dostarczonego zgodnie z Umową przedmiotu zamówienia Wykonawca gwarantuje, że:
a) serwis urządzeń będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera
Serwisowego Producenta,
b) naprawy gwarancyjne świadczone będą na miejscu u Zamawiającego w godzinach pracy ZSTiO
w Opolu, chyba że strony postanowią inaczej.

Biuro projektu: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, 45-315 Opole, ul. Głogowska 27, tel.: +48774579895

www.ksztalceniezawodowe.eu

OPOLSKIE SZKOLNICTWO ZAWODOWE BLIŻEJ RYNKU PRACY 2

2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone przedmioty w ramach realizacji umowy będzie fabrycznie
nowy oraz nieużywany.
3. Wykonawca gwarantuje sprawność dostarczonych przedmiotów, zgodnie z załączoną
dokumentacją techniczną i użytkową.
4. W okresie gwarancji Wykonawca będzie nieodpłatnie usuwał wszystkie awarie i usterki (wady).
5. Awarie oraz usterki (wady) będą zgłaszane przez Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej
na adres e-mail r.mainka@meb-group.eu Zgłoszenie zawierać będzie opis awarii/usterki.
6. Wykonawca zobowiązuje się usunąć awarie i usterki (wady) oraz przywrócić pełną sprawność
i funkcjonalność w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia usterki. Niedotrzymanie
tego terminu będzie skutkowało naliczeniem kar umownych zgodnie z § 6 ust. 1.
7. Jeżeli Wykonawca nie wypełni obowiązku usunięcia wady w uzgodnionym terminie Zamawiający
będzie upoważniony do zlecenia usunięcia wady podmiotowi trzeciemu a Wykonawca zostanie
obciążony kosztami takiego zlecenia, bez utraty uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i
rękojmi za wady.
8. Niezależnie od odpowiedzialności wynikającej z gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny
z tytułu rękojmi względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie, w okresie
36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
§8
Wykonawca nie może bez wcześniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia Zamawiającego, przelewać
lub przekazywać w całości albo w części innym osobom jakichkolwiek swych obowiązków lub
uprawnień, wynikających z niniejszej umowy.
§9
1. Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, wyłącznie w sytuacji:
1) konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli konieczność ta nastąpiła
na skutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego;
2) zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę,
na realizację z udziałem podwykonawców lub zmiany zakresu czynności powierzonych
podwykonawcom, z zastrzeżeniem, że podwykonawcy będą posiadać właściwości niezbędne
do realizacji zamówienia (dotyczy przypadku, w którym Wykonawca powierza wykonanie
części zamówienia podwykonawcom),a także zmiany sposobu realizacji zamówienia z
realizacji przy udziale podwykonawców na samodzielną realizację przez Wykonawcę,
3) konieczności zmiany miejsca dostawy, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności
leżących po stronie Zamawiającego lub okoliczności od niego niezależnych. Wykonawca
zobowiązuje się do dostosowania do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,
4) w sytuacji zmiany cen w przypadku, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego,
tzn. na cenę niższą, na pisemny wniosek jednej ze stron;
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2.
3.

4.

5.
6.

1.
2.

5) ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania umowy, Zamawiający
nie dopuszcza możliwości zmiany wartości umowy, o której mowa w § 4 ust 1 umowy,
6) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację umowy.
Jeżeli okaże się, że do sprawnej realizacji umowy niezbędne jest dokonanie wzajemnych
dodatkowych uzgodnień, Strony poczynią te uzgodnienia niezwłocznie.
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie
adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności Wykonawcy mogącej mieć wpływ na
realizację umowy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą obciążać
ewentualne koszty mogące wyniknąć wskutek zaniechania.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić zgodnie z art. 144
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164
z późn. zm.).
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Prawa zamówień
publicznych, a w sprawach tam nieunormowanych przepisy Kodeksu cywilnego.
Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Zamawiającym oraz
innych informacji, jakie uzyskał w związku z realizacją niniejszej umowy bez względu na sposób i
formę ich utrwalenia i przekazania z wyjątkiem danych i informacji, które zgodnie z
obowiązującymi przepisami mogą być ujawnione.
§ 10
Wszelkie spory jakie mogą wyniknąć pomiędzy Stronami w związku z realizacją postanowień
niniejszej umowy, będą w miarę możliwości rozwiązywane polubownie.
Jeśli sporów wynikających z niniejszej umowy, nie uda się rozwiązać w trybie proponowanym w §
10 ust. 1 Spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 1 do umowy nr …..………..

PROTOKÓŁ ODBIORU

Sporządzony dnia …...………………………………… w ……..…………………………....... zgodnie z umową z dnia
………………………………………………….….przedstawiciel(e)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..
(nazwa jednostki zlecającej, nazwiska przedstawicieli)

dokonał(li) odbioru dostawy:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Termin wykonania dostawy: …………………………………………………………………..
Wykonana dostawa odpowiada warunkom zawartej umowy i jej wykonanie nie budzi zastrzeżeń.
Wartość finansową dostawy ustalono na kwotę ………………………………….
Uwagi: …………………………………………………………………………………………..

Zamawiający:

…………………………………………
(podpisy wraz z pieczęciami)

Wykonawca:

……………………………............
(podpisy wraz z pieczęciami)
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