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Załącznik Nr 3 do SIWZ
Numer referencyjny: ZSB-261-2/2018

OGÓLNE WARUNKI UMOWY NR ZSB-261-2/2018
na dostawę tokarki z odczytem cyfrowym
(warsztaty szkolne) w Zespole Szkół w Bielicach
Dostawa w ramach projektu pod nazwą „Doposażenie bazy zawodowej szkół Powiatu
Mogileńskiego – ZS w Bielicach”
Projekt realizowany przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry,
Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w
infrastrukturę kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
W dniu ............................. 2018 r. w Bielicach pomiędzy :
Powiatem Mogileńskim, ul. G. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno, NIP 557-16-75-107 (Nabywcą),
reprezentowanym przez:
1) Tomasza Barczaka – Członka Zarządu Powiatu Mogileńskiego,
2) Pawła Kraśnego – Dyrektora Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w
Bielicach,
zwanym dalej w treści umowy „Odbiorcą”
przy kontrasygnacie Kariny Kostyry – Skarbnika Powiatu Mogileńskiego
a
.......................................................................................................................................................
z siedzibą:
..............................................................................................................................................
numer REGON .................................................... oraz NIP ......................................................,
zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
1) …………………………………………………………………………,
2) ………………………………………………………………………….
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy złożonej w
postępowaniu przetargowym prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ) została zawarta
umowa następującej treści.
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§1
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia pod nazwą: „Dostawa tokarki
uniwersalnej z odczytem cyfrowym do Zespołu Szkół w Bielicach”, do pracowni dla
zawodu technik pojazdów samochodowych wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem
określonej w specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i stanowiącej przedmiot
niniejszej umowy.
2. Podstawowe dane tokarki :
Producent ………………............................................................
Typ ………………...................................
Model .......................................................
inne dane
................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..
3. Odbiorca zobowiązuje się do odbioru przedmiotu zamówienia i zapłaty ceny.
§2
Wykonawca może realizować niniejszą umowę przy pomocy podwykonawcy. W takim wypadku
Wykonawca zobowiązany jest poinformować Odbiorcę o powierzeniu części realizacji
zamówienia podwykonawcy.
§3
Przeniesienie przez Wykonawcę praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy (w tym
cesja wierzytelności) wymaga uprzedniej zgody Odbiorcy wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności.
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Odbiorcy tokarki fabrycznie nowej, wolnej od
wad fizycznych i nie obciążonej prawami osób trzecich, posiadającej pakiet usług
gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Wykonawca po dostarczeniu tokarki dokonana jej montażu, uruchomienia oraz przeszkoli
pracowników, wyznaczonych przez Odbiorcę, z zakresu jej obsługi.
§5
1. Dostawa przedmiotu zamówienia do Odbiorcy nastąpi w terminie .............. dni od dnia
zawarcia umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy, transportem własnym Wykonawcy.
2. Po dokonaniu montażu i uruchomieniu tokarki zostanie sporządzony protokół końcowy
potwierdzający realizację zamówienia, stanowiący podstawę rozliczenia wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.
3. Wszelkie braki i wady jakościowe dostarczonego sprzętu ,Odbiorca zobowiązany jest zgłosić
Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia ich wykrycia.
4. W przypadku stwierdzenia braków lub wad jakościowych, Wykonawca w terminie 7 dni od
ich zgłoszenia zobowiązuje się dostarczyć brakujące elementy lub wymienić wadliwy sprzęt na
wolny od wad.
§6
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1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Odbiorca zapłaci Wykonawcy należność w wysokości
.......................................... zł, (słownie złotych :
................................................................................
...........................................................................................................................................................
...
2. Odbiorca zobowiązuje się dokonać zapłat w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu
prawidłowo wystawionej faktury VAT (Nabywca : Powiat Mogileński, ul. G. Narutowicza 1, 88300 Mogilno, NIP 557-16-75-107, Odbiorca : Zespół Szkół w Bielicach, 88-330 Gębice)
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazanym na fakturze.
3. Za dzień zapłaty uważa się dzień odciążenia rachunku bankowego Odbiorcy.
4. Odbiorca zastrzega sobie możliwość opóźnienia w zapłacie należności w przypadku
nieterminowego przekazania środków przez Instytucję Wdrażającą. W sytuacji opóźnienia w
przekazaniu transz dotacji przez Instytucję Wdrażającą, wypłata należności nastąpi niezwłocznie
po wpłynięciu środków z kolejnych transz. W przypadku, o którym mowa Wykonawcy nie
przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.
§7
1. Strony ustalają, iż przedmiot dostawy dostarczony Odbiorcy winien być zaopatrzony w
wymagane prawem oznaczenia, instrukcje obsługi w języku polskim, dokumenty gwarancyjne w
języku polskim oraz licencje (jeśli dotyczy).
2. Wykonawca przekaże w/w dokumentację Odbiorcy w dniu podpisania protokółu odbioru.
§8
1. Wykonawca udziela Odbiorcy gwarancji, liczonej od daty podpisania protokółu odbioru na
okres określony w ofercie.
2. Okres gwarancji na dostarczony sprzęt wynosi ................. miesięcy.
3. Naprawy gwarancyjne będą realizowane przez producenta lub autoryzowanego partnera
serwisowego producenta.
4. Zgłoszenia wszelkich awarii dokona upoważniony pracownik Odbiorcy na numer
telefonu/faksu : .................................... lub adres e-mail ..............................................
Wykonawcy.
§9
1. Wykonawca zapłaci Odbiorcy kary umowne w razie odstąpienia od umowy przez Odbiorcę z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% należności, o której mowa w § 6
ust. 1.
2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10% należności,
o której w § 6 ust. 1. za odstąpienie Odbiorcy od umowy z przyczyn leżących po stronie
Odbiorcy, z wyłączeniem przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie umowy nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§ 10
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i
mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Pzp.
2. Niedopuszczalna jest zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
3. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania
zmiany w zawartej umowie w następujących sytuacjach :
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a) w sytuacji wystąpienia siły wyższej,
b) gdy konieczność zmiany jest spowodowana zaistnieniem niezawinionych przez Strony
umowy okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które
uniemożliwiają prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy w określonym terminie,
c) utraty przez Zamawiającego źródła finansowania zamówienia w całości lub części, a także
przypadku zmian w harmonogramie wydatków projektu,
d) zmiana ustawowej stawki podatku VAT,
e) wycofania przedmiotu zamówienia z produkcji.
4. 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.
§ 11
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miły zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Sprawy sporne, wynikające z treści niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy
ze względu na siedzibę Odbiorcy.
3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej
ze stron.
4. Integralną część niniejszej umowy stanowią Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i
Oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA

ODBIORCA
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