Załącznik nr 5
do zaproszenia
nr 3/EFS/2020

UMOWA Nr
Gminą Swarzędz mającą siedzibę w Swarzędzu przy ul. Rynek 1, o nadanym Numerze
Identyfikacji Podatkowej 777-309-87-37, zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez:
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz - Mariana Szkudlarka,
a ...................................................................................................................................... mającą
siedzibę w ............................... przy ul. ...................................., wpisaną do CEiDG/
zarejestrowaną w dniu ............. w Sądzie Rejonowym w ....................................................,
o
numerze
............,
o
nadanym
Numerze
Identyfikacji
Podatkowej
................................................., o numerze REGON...................................., zwaną dalej
„Wykonawcą”,
reprezentowaną przez:..................................................................................................................
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1.Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego
pomocy i materiałów dydaktycznych dla szkół zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy,
stanowiącą integralną część umowy.
2.Wykonawca dostawę pomocy i materiałów dydaktycznych dla szkół dostarczy w zakresie
i ilości przedstawionej i zgodnie z kryteriami i parametrami technicznymi przedstawionymi
w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do zaproszenia.
Jakiekolwiek odstępstwa w tym zakresie obciążają wyłącznie Wykonawcę, którego
odpowiedzialność nie ustaje nawet wówczas, kiedy Zamawiający, czy inny podmiot
działający w jego imieniu, dokona odbioru przedmiotu umowy.
3.Wykonawca zobowiązany jest do należytego opakowania asortymentu drobnego oraz
zabezpieczenia go na własną odpowiedzialność do momentu dokonania odbioru przedmiotu
umowy przez Zamawiającego. Koszty transportu krajowego i zagranicznego wraz
z ubezpieczeniem przedmiotu umowy, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty
pośrednie zostały zawarte w wynagrodzeniu umownym.
4.Wykonawca zobowiązany jest do rozładunku pomocy i materiałów dydaktycznych ze
środka transportu oraz ich przetransportowania (wniesienia) do pomieszczeń wskazanych
przez Zamawiającego.
5.Wykonawca dostarczy pomoce i materiały dydaktyczne dla szkół na adresy szkół
przypisane zamówieniu zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zaproszenia:
1) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu, ul. Polna 21, 62-020
Swarzędz (dalej: Szkoła Podstawowa nr 2 w Swarzędzu) ;
2) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Noblistów w Swarzędzu, os. Czwartaków 1, 62-020
Swarzędz (dalej: Szkoła Podstawowa nr 3 w Swarzędzu)
a termin dostawy może przypadać jedynie w dni powszednie (od poniedziałku do piątku)
w godzinach pracy użytkownika obiektu, tj. od 7:30 do 15:30, z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.

6.Wykonawca dostarczy pomoce i materiały dydaktyczne dla szkół fabrycznie nowe, w pełni
sprawne i odpowiadające obowiązującym standardom jakościowym i technicznym
wynikającym z funkcji i przeznaczenia tych przedmiotów.
7.Wykonawca oświadcza, że dostarczone pomoce i materiały dydaktyczne posiadają
deklaracje zgodności, atesty i certyfikaty, o ile są one niezbędne i wymagane przepisami
prawa. Wówczas dostawca przedstawi aktualne certyfikaty zgodności lub certyfikaty
bezpieczeństwa wydane przez akredytowane jednostki certyfikujące wyroby.
8.Wykonawca najpóźniej wraz z dostawą przedmiotu umowy dostarczy Zamawiającemu
kompletną dokumentację produktów – w tym kartę gwarancyjną, certyfikaty, atesty, aprobaty
techniczne, deklaracje zgodności lub równoważną dokumentację w tym zakresie, o ile są
wymagane przepisami prawa.
§2
Wykonawca zobowiązany jest wykonać kompletny przedmiot umowy zgodnie ze złożoną
ofertą w terminie ............dni od dnia podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od
21.10.2020 r.
§3
1.Za wykonanie całości przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie
ryczałtowe
w
wysokości........................................
zł
(słownie:
..............................................zł) brutto.
2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje całkowitą należność, jaką Zamawiający
zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.
3.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem i rozładunkiem przedmiotu
umowy, a także wszelkie inne koszty prac i czynności, o ile są one niezbędne do
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
4.Wszelkie koszty związane z dostawą i zwrotem niezgodnego ze szczegółowym opisem
przedmiotu zamówienia poniesie Wykonawca.
5.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przedmiotu umowy powstałe
w trakcie transportu, rozładunku i magazynowania. W przypadku dokonania odbioru
przedmiotu umowy, czy jego części, gdzie wady, czy uszkodzenia nie zostały wykryte,
a powstały one w trakcie transportu czy wyładunku odpowiedzialność Wykonawcy nie ustaje
w jakimkolwiek reżimie.
6.Rozliczenie nastąpi w złotych polskich.
7.Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej w
oparciu o ostateczny Protokół zdawczo-odbiorczy przedmiotu umowy, którego załącznikiem
będzie zestawienie cen jednostkowych.
8.Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury po pozytywnym bezusterkowym
odbiorze przedmiotu umowy przez Zamawiającego.
9.Należność finansowa zostanie przekazana przelewem na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze. Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
10.Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 14 dni od daty doręczenia
faktury wraz z protokołem potwierdzającym dokonanie odbioru.

11.Faktura nie potwierdzona ostatecznym protokołem odbioru przedmiotu umowy, zostanie
odesłana, a termin zapłaty nie rozpoczyna biegu.
12. Zamawiający oświadcza, że płatność zrealizowana zostanie tylko i wyłącznie na
wskazany w fakturze rachunek bankowy w drodze Mechanizmu Podzielonej Płatności,
o którym mowa w art 108a ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 106 ze zm.). W przypadku braku możliwości realizacji
takiego rodzaju płatności, leżącej po stronie Wykonawcy, zostanie ona zrealizowana
wyłącznie na rachunek bankowy Wykonawcy widniejący w Wykazie podmiotów
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i
przywróconych do rejestru VAT o którym mowa w art. 96b ust 1 ustawy z dnia 11 marca
2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 106 ze zm.). Termin płatności
w takim przypadku biegnie od chwili poinformowania Zamawiającego przez Wykonawcę o
rachunku spełniającym w/w wymaganie.
§4
1.Po wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie określonym w §1 umowy przeprowadzony
zostanie przez Zamawiającego jego odbiór na warunkach określonych postanowieniami
umowy.
2.Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy – na podstawie i po
otrzymaniu zawiadomienia przez Wykonawcę gotowości do odbioru (rozpoczęcia czynności
odbiorowych) w terminie do 3 dni, licząc od daty potwierdzenia przez Wykonawcę gotowości
do odbioru przy czym:
1)Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru, nie później niż do dnia
terminu wykonania umowy, określonego zgodnie z postanowieniami § 2, za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adresy: email Zamawiającego: fundusze@swarzedz.pl,
2)Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o terminie odbioru za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres Wykonawcy ........................
3.Wraz z zawiadomieniem o gotowości do odbioru Wykonawca przedłoży Zamawiającemu
dokumenty wymienione w § 1 ust. 8 umowy. Wydanie Zamawiającemu dokumentów, o
których jest mowa w treści niniejszego ustępu, zostanie potwierdzone pisemnie w treści
protokołu odbioru podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. W
przypadku, kiedy w ocenie przedstawiciela Zamawiającego brak będzie jakichkolwiek
dokumentów, Zamawiający może powstrzymać się z przyczyn zależnych od Wykonawcy od
dokonania odbioru całego przedmiotu umowy, ze wszelkimi tego konsekwencjami
obciążającymi Wykonawcę. Wszystkie przekazywane Zamawiającemu dokumenty winny być
sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski w wersji papierowej i w
wersji elektronicznej w formacie pdf.
4.Przedstawiciel Zamawiającego dokona odbioru ilościowego i jakościowego przedmiotu
umowy zgodnie z kryteriami i parametrami technicznymi przedstawionymi w Szczegółowym
Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy.
5.Strony postanawiają, że z czynności odbiorowych będzie spisany przez strony protokół
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również terminy wyznaczone
przez Zamawiającego na usunięcie ujawnionych w trakcie odbioru wad.
6.Jeżeli w trakcie odbioru zostaną ujawnione wady rozumiane w szczególności jako:
1)braki ilościowe w dostawie,
2)niekompletność, tj. brak jakiejkolwiek z części składowych, elementów, akcesoriów,
3)niezgodność parametrów technicznych lub eksploatacyjnych przedmiotu umowy w
stosunku do wymagań umownych (niezgodność ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu
Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy),
4)brak działania lub nienależyte działanie jakiejkolwiek funkcjonalności przedmiotu umowy,
5)brak wymaganych umową lub przepisami prawa dokumentów,

wówczas Zamawiający wg własnego uznania:
1)może odmówić odbioru, w szczególności jeżeli wady są istotne,
2)może dokonać odbioru z jednoczesnym wyznaczeniem Wykonawcy terminu usunięcia wad
wskazanych w protokole usterek w okresie rękojmi,
3)może dokonać odbioru częściowego odmawiając odbioru pozostałej części przedmiotu
umowy do czasu należytego jej wykonania i zgłoszenia gotowości do odbioru.
7.Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do
żądania wyznaczenia kolejnego terminu na odbiór.
8.Wszystkie czynności związane z odbiorem dostaw wymagają formy pisemnej – protokołu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
9.Obowiązek pieczy i ryzyko związane z przedmiotem umowy przechodzi na Zamawiającego
z chwilą podpisania protokołu odbioru. Dla uchylenia wątpliwości przyjmuje się, że
pozostawienie jakiejkolwiek części przedmiotu umowy pod dozorem Wykonawcy lub osób
trzecich w toku realizacji umowy nie oznacza przejścia obowiązku pieczy i ryzyka na
Zamawiającego.
§5
1. Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady na dostarczony przedmiot umowy
w zakresie przewidzianym w Kodeksie Cywilnym.
2.Okres gwarancyjny liczony jest od dnia protokolarnego odbioru całości przedmiotu umowy.
3.Warunki gwarancji:
1)gwarancja obejmie wymianę wszelkich wadliwych części, jeżeli takie pojawią się w trakcie
normalnego użytkowania przedmiotu umowy.
2)z tytułu realizacji zobowiązań wynikających z gwarancji jakości, Wykonawcy nie
przysługuje dodatkowe wynagrodzenie,
3)w przypadku wystąpienia wad przedmiotu umowy, czas ich usunięcia albo wymiany
elementu wadliwego na wolny od wad nie przekroczy 14 dni, licząc od dnia zgłoszenia wady
przez Zamawiającego i nastąpi w miejscu eksploatacji przedmiotu umowy. W przypadku
konieczności przewiezienia przedmiotu umowy do serwisu, celem dokonania jego naprawy,
Wykonawca na własny koszt i ryzyko dokona jego transportu,
4)w przypadku, gdy przewidywana lub rzeczywista naprawa przedmiotu umowy wyniesie
powyżej 14 dni, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu na czas naprawy
zastępczy przedmiot umowy o takich samych lub wyższych parametrach. Wówczas naprawa
nie może trwać dłużej niż 45 dni, licząc od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego,
5)w przypadku terminu naprawy trwającego dłużej niż 45 dni, licząc od dnia zgłoszenia wady
przez Zamawiającego lub w przypadku kiedy dany przedmiot umowy był naprawiany 2razy i
nastąpi kolejna awaria, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany całego reklamowanego
przedmiotu umowy na nowy o takich samych parametrach lub w przypadku braku o
wyższych parametrach w miejsce przedmiotu umowy uszkodzonego, w terminie ustalonym
przez Zamawiającego,
6)w przypadku nieprzystąpienia Wykonawcy do usunięcia wad lub nieusunięcia ich w
uzgodnionych terminach lub ich nieusunięcia w ogóle, Zamawiający będzie miał prawo
zlecić wykonanie prac objętych rękojmią lub gwarancją jakości innemu autoryzowanemu
podmiotowi celem naprawy przedmiotu umowy, obciążając Wykonawcę kosztami takiego
zastępczego wykonania i na ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża
zgodę. W przypadku skorzystania z w/w uprawnienia Zamawiający nie traci uprawnień
wynikających z gwarancji oraz zachowuje prawo do naliczenia i dochodzenia kary umownej

4.W przypadku wymiany lub dokonania istotnych napraw przedmiotu umowy termin
gwarancji i rękojmi biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub
zwrócenia rzeczy naprawionej. W przypadku napraw nieistotnych okres gwarancji i rękojmi
ulega każdorazowo przedłużeniu o czas od momentu zgłoszenia przedmiotu umowy do
naprawy do momentu uzyskania możliwości ponownego korzystania rzeczy wolnej od wad.
5.Wszelkie koszty związane z obsługą przez Wykonawcę w okresie rękojmi i gwarancji, a w
szczególności: koszty dojazdu, transportu, ponosi Wykonawca.
6.W przypadku realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień
przewidzianych w przepisach prawa, Zamawiający ma prawo żądać realizacji przez
Wykonawcę naprawy zgodnie z postanowieniami ust. 3.
7.Zamawiający może wykonywać uprawnienia wynikające z rękojmi, niezależnie od
uprawnień wynikających z gwarancji.
8.Wykonawca każdorazowo będzie potwierdzał Zamawiającemu fakt usunięcia wady na
adres e-mail: ........................... Po otrzymaniu potwierdzenia od Wykonawcy Zamawiający
dokona weryfikacji, czy wada została usunięta i poinformuje Wykonawcę o wynikach tej
weryfikacji.
9.Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za wady także wówczas, gdy w toku
odbiorów Zamawiający powziął lub mógł powziąć wiedzę o wadzie, a mimo to zdecydował o
odbiorze.
10. Strony wyłączają stosowanie art. 563 Kodeksu cywilnego.
§6
1.Strony w trakcie realizacji umowy będą kontaktować się za pośrednictwem poczty
elektronicznej (kwestie robocze) oraz pisemnie (kwestie umowne).
2.W całym okresie obowiązywania umowy strony są zobowiązane zapewnić kontakt z
osobami posiadającymi wiedzę z zakresu realizacji przedmiotu niniejszej umowy na każdym
etapie jej realizacji.
3.Osoby do kontaktu w związku z realizacją umowy:
1) ze strony Zamawiającego: ..................................,Tel.:............................................................,
E-mail:...............................................,
2) ze strony Wykonawcy: ...................:....................., Tel:..................................................,
E-mail: ..............................................,
4.Strony zobowiązują się informować siebie nawzajem o zmianie osób, o których mowa w
ust. 3, jednak zmiana tych osób nie wymaga zmiany umowy, lecz jedynie powiadomienia
drugiej strony w drodze elektronicznej. Powiadomienia drugiej strony wymaga również
czasowa niedostępność osoby odpowiedzialnej za kontakty (urlop, choroba etc.).
§7
1. Strony ustalają odpowiedzialność za nienależyte i nieterminowe wykonanie zobowiązań z
umowy w formie kar umownych rozumianych jako suma gwarancyjna (bez względu na
przyczynę):
1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a)za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie – w wysokości 0,5 % całkowitego
wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 30 % wynagrodzenia
wskazanego w § 3 ust. 1;

b)za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy oraz
odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialności nie ponosi
Zamawiający - w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto.
2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn
zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10 % wartości całkowitego wynagrodzenia
brutto.
2. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury strony stosować będą przepisy ustawy z dnia 8
marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
(t.j. Dz. U. z 2020 r . poz. 935 ze zm.).
3. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary
umowne, na zasadach ogólnych.
4. Wykonawca w okresie obowiązywania niniejszej umowy przejmuje odpowiedzialność za
wszelkie szkody wywołane swoim działaniem i zaniechaniem, jak również działaniami i
zaniechaniami osób trzecich, którymi posłużył się do wykonania umowy w stosunku do osób
trzecich i Zamawiającego.
5. Strony postanawiają, że wynagrodzenie wynikające z faktur wystawionych przez
Wykonawcę może być zaliczone na poczet kar umownych.
§8
1.Odstąpienie od Umowy oraz jej rozwiązanie wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności i wskazania przyczyny odstąpienia.
2.Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również
po złożeniu oświadczenia Zamawiającego o rozwiązaniu umowy, Wykonawca będzie
zobowiązany podjąć wszelkie możliwe działania mające na celu zakończenie wykonywania
umowy w zorganizowany i sprawny sposób umożliwiający zminimalizowanie niekorzystnych
skutków odstąpienia lub rozwiązania.
3.Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części, w przypadkach
przewidzianych w Kodeksie cywilnym, a nadto w każdym z niżej opisanych przypadków
w terminie 7 dni od dowiedzenia się o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie,
jeżeli:
a)zaistniało opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wymiarze ponad 7 dni,
b)zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy, jeżeli ww.
okoliczności wskazują w ocenie Zamawiającego na ryzyko opóźnień w wykonaniu Umowy,
względnie ryzyko niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę,
c)wystąpił po stronie Wykonawcy brak zdolności do czynności prawnych lub brak w składzie
organów lub inny brak zdolności kontynuowania realizacji przedmiotu umowy, co w ocenie
Zamawiającego stwarza ryzyko opóźnień w wykonaniu Umowy, względnie ryzyko
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę.
4.Wykonawca może odstąpić od Umowy w przypadku opóźnienia w płatności wynagrodzenia
przez Zamawiającego przekraczającego 14 dni po uprzednim pisemnym wezwaniu
Zamawiającego do uregulowania płatności i wyznaczeniu dodatkowego 14-dniowego terminu
na jej dokonanie.
5.Niezależnie od postanowień powyższych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie
umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu
publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§9
1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz przepisy
Kodeksu cywilnego.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w następujących
przypadkach:
1) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności,
2)działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajki generalne lub lokalne, protesty),
mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający
zdecyduje o tym czy okoliczności niedotrzymania terminu są uzasadnione oraz podejmie
decyzję o ewentualnym przedłużeniu terminu zakończenia całości dostawy objętej
przedmiotem zamówienia.
3.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
4.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego
i jeden dla Wykonawcy.
5.Strony oświadczają, że ewentualne spory powstałe na tle realizacji postanowień niniejszej
umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6.Strony zobowiązują się informować o każdej zmianie swojego adresu w terminie 2 dni od
jej dokonania, listem poleconym na adres drugiej strony. W przypadku niedopełnienia tego
obowiązku pismo wysłane na dotychczasowy adres strony uważa się za doręczone.
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ZAMAWIAJĄCY
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