Załącznik nr 5.1
Projekt umowy (dotyczący Części nr 1 i 2 zamówienia)
UMOWA NR …………….
zawarta w dniu .................... r. w Tucholi,
pomiędzy:
Powiatem Tucholskim, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola, NIP 561-13-27-276,
działającym przez Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej, ul. Świecka 89a, 89-500 Tuchola,
NIP 561-14-54-690
reprezentowane przez ………………………………………………………………………..
przy kontrasygnacie głównego księgowego – ………………………………
zwane dalej Zamawiającym
a
............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą,
§1
Przedmiot umowy
1. W wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.
1986 z późn. zm.), Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawę
wyposażenia w ramach zadania pn. „Zakup wyposażenia w ramach projektu pn

„Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach
szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji” (Nr 12/ZP/2019)
dotyczącą

Części nr ….. pn. ………………………………………………………………………….
2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia o parametrach określonych w Załączniku
nr .….. do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Zamówienie dotyczy projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej
kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie eedukacji” nr RPKP.06.03.02-04-0002/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo
i konkurencyjne kadry Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną Podziałanie 6.3.2
Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
§2
Obowiązki stron
1. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 należy dostarczyć do siedziby Tucholskiego
Centrum Edukacji Zawodowej, ul. Świecka 89a, 89-500 Tuchola.
2. Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
zasadami wiedzy technicznej, zasadami należytej staranności oraz obowiązującymi normami
i przepisami.

3. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy uwzględniając wymagania Zamawiającego
określone i opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w formie protokołu, po uprzednim stwierdzeniu
zgodności dostarczonego wyposażenia z warunkami zamówienia.
§3
Termin realizacji umowy
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 9 sierpnia 2019 r.
§4
Wynagrodzenie i sposób rozliczeń
1. Strony ustalają, iż obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest
wynagrodzenie zgodnie z przedstawionym formularzem ofertowym.
2. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
w wysokości ………………… zł brutto (słownie: ………………………………..………
złotych), w tym należny podatek VAT.
3. Rozliczenie finansowe nastąpi na podstawie faktury VAT, po wykonaniu dostawy
potwierdzonej protokołem odbioru przedmiotu zamówienia nie zawierającego uwag.
4. Faktura wystawiona zostanie na następującą jednostkę:
Nabywca: Powiat Tucholski, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola, NIP 561-13-27-276,
Odbiorca: Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej, ul. Świecka 89a, 89-500 Tuchola.
5. Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia, którym mowa w ust. 1 nastąpi przelewem na konto
wskazane na fakturze przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego faktury prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę.
6. Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i
zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, bez prawa odrębnego
dochodzenia ich zwrotu.
§5
Kary umowne
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną:
1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy,
2) za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia,
licząc od umownego terminu realizacji umowy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących
po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w
§ 4 ust 2 niniejszej umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia naliczonych kar z przysługującego mu wynagrodzenia.
4. Obok kary umownej Zamawiający może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

§6
Uprawnionymi do kontaktów i osobami odpowiedzialnymi za przebieg oraz realizację
umowy są:
1) z ramienia Zamawiającego: ………………………………………,
2) z ramienia Wykonawcy: …………………………………………..
§7
Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca udziela gwarancji, że przedmiot dostawy jest fabrycznie nowy i wolny od wad, oraz
że może być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.
2. Okres gwarancji przedmiotu zamówienia wynosi …… miesięcy zgodnie ze złożoną ofertą
i liczony będzie od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy gwarancyjnej przedmiotu umowy nie
później niż w ciągu 3 dni od momentu zgłoszenia usterki.
4. W przypadku naprawy wyposażenia, okres gwarancji ulegnie przedłużeniu o okres
wykonywania naprawy; natomiast w przypadku dokonania wymiany wyposażenia okres
gwarancji zostanie ustalony zgodnie z gwarancją nowego wyposażenia.
5. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe
z przyczyn tkwiących w wyposażeniu objętym przedmiotem umowy w chwili dokonania jego
odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne powstałe z przyczyn, za które
Wykonawca lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią
się w okresie obowiązywania gwarancji.
6. Jeżeli w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 2 ujawnią się takie wady fizyczne przedmiotu
umowy, które nie kwalifikują się do ich usunięcia, bądź jeżeli przedmiot umowy był naprawiany
co najmniej 2 – krotnie, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy
wolnego od wad o parametrach nie gorszych lub lepszych. W przypadku ziszczenia się
obowiązku wymiany przedmiotu umowy na nowy, Wykonawca zobowiązuje się do tego w
terminie 3 dni roboczych od momentu powstania obowiązku wymiany.
7. W przypadku niedotrzymania terminu naprawy gwarancyjnej, bądź niedotrzymania terminu
wymiany przedmiotu zamówienia na wolny od wad, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia
wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia
przysługujące mu na podstawie Umowy, a w szczególności roszczenia z tytułu rękojmi za wady
fizyczne lub Zamawiający będzie naliczał karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdy dzień
opóźnienia.
8. Postanowienia dokumentu gwarancyjnego sprzeczne z odpowiednimi postanowieniami
zawartymi w niniejszej umowie są nieważne, w ich miejsce zastosowanie znajdują odpowiednie
postanowienia niniejszej umowy. Nie dotyczy to postanowień korzystniejszych dla
Zamawiającego, a zwłaszcza wydłużenia terminów określonych w § 7 ust. 2 umowy.
9. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne
przedmiotu umowy, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające
z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich i praw
pokrewnych, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory
użytkowe i przemysłowe.

§8
Postanowienia końcowe
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie w postaci kolejnych aneksów, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Strony dopuszczają możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy
w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności, o których mowa w art. 144 ust.
1 pkt 2-6 ustawy.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, odstąpienie od Umowy w
tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach,
2) w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy odstąpienie od Umowy w tym
przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach,
3) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy odstąpienie od Umowy w tym
przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach.
4. W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej umowy jest Sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
6. Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są:
1) oferta Wykonawcy,
2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze
dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

