Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
PROJEKT
UMOWA
zawarta w dniu ……………………………. 2012 r. pomiędzy:
Gminą Polkowice reprezentowaną przez Urząd Gminy Polkowice, w imieniu której występuje
Mariola Szymczyk – Dyrektor Gabinetu Burmistrza,
przy kontrasygnacie Krystyny Kozłowskiej – Skarbnika Gminy
zwanym w dalszej części Zamawiającym,
a:
……………………………………………………….,
reprezentowanym przez:
……………………………………………………….,
zwanym w dalszej części Dostawcą:
§1
1. Umowa jest realizowana w ramach realizacji przez Zamawiającego Projektu pn. „Z angielskim mogę więcej.
Zwiększenie kwalifikacji językowych mieszkańców obszarów wiejskich gminy Polkowice” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr UDAPOKL.09.05.00-02-181/12-00 z dnia 23 listopada 2012 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
na lata 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne
inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, zwanego w dalszej części porozumienia „Projektem”.
2. Umowę zawarto na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami).
§2
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 74 podręczników i ćwiczeń do nauki języka angielskiego według
specyfikacji:
1) New English File – beginner (OXFORD UNIVERSITY PRESS)
a) Student’s book oraz Workbook (bez klucza) – ………….. pakietów
2) New English File – elementary (edycja III) (OXFORD UNIVERSITY PRESS
a) Student’s book oraz Workbook (bez klucza) - ………….. pakietów
2. Dostawa, rozładowanie, przeniesienie i ułożenie we wskazane miejsca przedmiotu zamówienia nastąpi do
Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 2/5, 59-100 Polkowice.
§3
1. Podręczniki i ćwiczenia, określone w § 2 zostaną dostarczone w terminie do 31 grudnia 2012 r.
2. Dostawca w pełni odpowiada za jakość i terminowość wykonania dostawy i gwarantuje, że przedmiot dostawy
będzie wysokiej jakości i wolny od wad.
3. Zamawiający zastrzega sobie 5-dniowy termin do sprawdzenia dostarczonego przedmiotu dostawy co do
ilości, jakości i wartości, liczony od dnia dostawy.
4. W razie stwierdzenia widocznych braków lub wad w przedmiocie dostawy Zamawiający zobowiązuje
Dostawcę do ich uzupełnienia lub wymiany w nieprzekraczalnym terminie 3 dni liczonych od dnia
zawiadomienia w formie faksu, drogą telefoniczną lub mailową o brakach lub wadach. Cena towaru nie ulega
zmianie w przypadku wymiany towaru .
3. Po całkowitym wykonaniu przedmiotu umowy strony podpiszą końcowy protokół odbioru.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Dostawcy związanych z realizowaną umową
w ramach Projektu, w tym dokumentów finansowych.
§4
1. Zamawiający zapłaci Dostawcy wynagrodzenie z tytułu realizacji całości umowy, w kwocie brutto:
………………… zł, słownie: …………………………………..
2. Zapłata nastąpi w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie podlega zmianie w trakcie obowiązywania niniejszej umowy.
4. Zapłata faktury nastąpi w formie przelewu bankowego na konto Dostawcy.
5. Termin płatności ustala się na dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Na czas trwania umowy Zamawiający upoważnia Dostawcę do wystawienia faktur VAT bez swojego podpisu,
nr NIP: 692-22-53-936.
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§5
1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę 0,1 % wartości zamówienia, o której mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień
opóźnienia w terminie spełnienia świadczenia, o którym mowa w § 2 ust.1.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia należnych kar umownych z przedłożonej przez Dostawcę
faktury.
3. Opóźnienie w spełnieniu świadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 powyżej 7 dni upoważnia Zamawiającego
do odstąpienia od umowy.
4. Za nieuzasadnione odstąpienie przez Dostawcę od umowy, zapłaci on karę z tego tytułu na rzecz
Zamawiającego w wysokości 10% wartości zamówienia.
5. Kary umowne mają charakter zaliczalny, co oznacza, iż w przypadku wystąpienia szkody przenoszącej wartość
kary umownej, Zamawiający ma prawo dochodzić jej naprawienia w pełnej wysokości.
6. W przypadku stwierdzenia, że braki lub wady w przedmiocie dostawy nie zostały usunięte przez Dostawcę
w terminie określonym w § 4 niniejszej umowy, Zamawiający może powstrzymać się z zapłatą całości lub
części wynagrodzenia do czasu wymiany przez Dostawcę przedmiotu zamówienia na wolny od wad.
7. Za wady w odniesieniu do przedmiotu dostawy uznaje się:
a/braki w dostawie,
b/uszkodzenia przedmiotu dostawy,
c/dostawa innego asortymentu niż zamawiany,
d/inne istotne wady umniejszające wartość pozycji asortymentu.
8. W odniesieniu do wad widocznych Zamawiający zastrzega sobie możliwość reklamacji towaru. Strony ustalają
14 dniowy termin reklamacji, przy czym termin ten rozpoczyna swój bieg od pisemnego potwierdzenia
odbioru zamówienia przez Zamawiającego.
9. W ramach reklamacji wynikłych z pkt. 8 niniejszego paragrafu Dostawca zobowiązuje się do wymiany towaru
na wolny od wad w terminie 14 dni od dnia pisemnego zgłoszenia reklamacji.
10 Za nienależyte wykonanie umowy uważa się również niedostarczenie choćby jednego asortymentu, z tytułu
objętego zamówieniem.
§6
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 nienależytego wykonywania
umowy przez Dostawcę, Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej
w postaci aneksu.
§7
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).
2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w sposób polubowny,
a w przypadku braku porozumienia przez Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

1.

§8
Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego, jeden dla
Dostawcy.
Zamawiający:

Dostawca:
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