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Załącznik 3 do SIWZ
Zawarta w dniu ........................ 2018 r. w Świdnicy, pomiędzy:
Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy,
NIP: 8842742396
mającym siedzibę ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3.58-100 Świdnica,
reprezentowanym przez:
Beatę Fijołek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy
występującej w imieniu Powiatu Świdnickiego na podstawie uchwały nr 656/2018 Zarządu Powiatu w
Świdnicy z dnia 9 stycznia 2018r. zwanym dalej „Zamawiającym“,
a firmą: .................................................................................................................... ..........................
REGON: ......................................, NIP:
mającą siedzibę w ..............................................., przy ul. ..............................................................
działającą na podstawie wpisu do ............................................................................................ ........
Nr ........................................................
reprezentowaną przez:
1. ............................................. - .................................................
zwanym dalej „Wykonawcą“,
Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), dalej zwanej „Pzp”.
§ 1.
Przedmiotem zamówienia jest „Zakup urządzeń i sprzętu na potrzeby działań rehabilitacyjnych i
terapeutycznych oraz urządzeń technicznych służących zajęciom sportowym dla
podopiecznych Szkół specjalnych w powiecie Świdnickim w podziale na zadania:
§ 2.
1. W ramach zawartej umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
1.1. dostarczyć urządzenia fabrycznie nowe (wykonane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed
terminem dostawy do Zamawiającego). Oryginalnie zapakowane, wcześniej nieużywane i nie
refabrykowane.
1.2. Wszystkie urządzenia musza posiadać instrukcję obsługi w języku polskim. Instrukcja obsługi
winna być w wersji papierowej.
1.3. Dostarczenia Zamawiającemu do właściwego obiektu wszystkie zamówione urządzenia na
własny koszt i zamontuje je we wskazanych przez Zamawiającego miejscach w sposób, który
umożliwi bezproblemowe korzystanie z tych urządzeń.
1.4. Wykonawca ponoszenia pełną (materialną i prawną) odpowiedzialność za dostarczane
Zamawiającemu urządzenia do momentu pisemnego odbioru urządzeń przez Zamawiającego.
1.5. Wykonania przedmiotu zamówienia własnymi środkami bez możliwości korzystania z zasobów
Zamawiającego.
2. Odbiór urządzeń nastąpi dopiero po ich zamontowaniu we wskazanych przez Zamawiającego
miejscach Odbiór w formie pisemnej nastąpi podpisaniem protokołu odbioru.
3. W razie potrzeby Wykonawca zapewni Zamawiającemu, w ustalonym wspólnie terminie szkolenie
z obsługi dostarczanych urządzeń (dotyczy szczególnie tablic interaktywnych). Szkolenie
przeprowadzone zostanie przez osobą posiadającą do tego niezbędne kwalifikacje i
doświadczenie.
4. Wszystkie dostarczone urządzenia powinny mieć niezbędne atesty i zezwolenia do użytkowania.
Wykonawca musi wykazać Zamawiającemu (poprzez wskazanie niezbędnego dowodu (dokument,
oznaczenie), iż urządzenia są dopuszczone do użytku na terenie RP.
5. Urządzenia powinny mieć ważną gwarancję producenta nie krótszą niż 12 miesięcy.
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§ 3.
1. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego
wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się do realizacji umowy z należytą starannością.
2. Przy wykonaniu umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:
a. Terminowe wykonanie przedmiotu umowy;
b. Wykonanie umowy tylko i wyłącznie z wymogami zamawiającego określonymi w opisie
przedmiotu zamówienia;
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia i straty w przedmiocie zamówienia
do momentu protokolarnego przekazania go Zamawiającemu.
4. Ostatecznym terminem realizacji zamówienia jest dzień ……………Do tego dnia
Wykonawca winien dostarczyć do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,
rozładować i złożyć we wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu, całość
zamówienia.
5. Koszty transportu oraz ubezpieczenia w transporcie ponosi Wykonawca.
§ 4.
1.
Za realizację zamówienia Wykonawca przedstawi prawidłowo wystawioną fakturę VAT na
kwotę
łączną
(plus
VAT):………………………………….
zł.,
(słownie:
…………………………………………..
złotych 00/100), uwzględniając jednak faktycznie
zrealizowaną sprzedaż.
2. Powyższa kwota obejmuje koszt zakupu wszystkich elementów zamówienia i stanowi całkowite
wynagrodzenie Wykonawcy.
3. Wynagrodzenie ryczałtowe podane przez Wykonawcę uwzględnia wszystkie koszty, jakie
Wykonawca poniesie w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności
koszt związany z obsługą gwarancji, koszt opakowań oraz koszt dostawy do siedziby
Zamawiającego.
4. Komisyjny odbiór przedmiotu zamówienia potwierdzony będzie protokołem podpisany m przez
obie strony. Odbiór odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.
5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiający może odmówić
odbioru do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę.
6. Strony ustalają, że wady ujawnione w toku odbioru zostaną usunięte przez Wykonawcę w
terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych.
7. Należność za wykonaną usługę będzie przekazana za prawidłowo wystawioną fakturę, w
terminie do 30 dni kalendarzowych od daty dostarczenia faktury wystawionej na Zamawiającego, pod
warunkiem spełnienia przez Wykonawcę wszystkich warunków określonych w umowie.
8. Płatność zostanie dokonana przelewem na konto Wykonawcy wskazane poniżej
- nr konta Wykonawcy: ……………………………………………………………………….
9. Fakturę należy wystawić i dostarczyć na adres Zamawiającego:
10. Podstawą zapłaty za zrealizowaną usługę będą przekazane Zamawiającemu:
a) prawidłowo wystawiona faktura lub rachunek zgodnie z zamówieniem,
b) protokół odbioru przedmiotu zamówienia przyjęty i podpisany przez Zamawiającego;
- Zamawiający jest płatnikiem VAT; NIP: ………………………….
- Wykonawca jest płatnikiem VAT; NIP: ………………………..
11.
W przypadku opóźnienia zapłaty za wykonanie umowy w terminie wyznaczonym
w § 4 pkt. 7, Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie.
12. Wykonawca nie ma prawa do przelania bez wiedzy Zamawiającego wierzytelności finansowych
związanych z realizacją usługi na rzecz osób trzecich.
13. W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidłowości w przekazanych Zama wiającemu
dokumentach (faktura/ protokół) wykonawca zobowiązuje się do przesłania poprawnych wersji
dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
§ 5.
Wykonawca nie powierza wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom.
ALBO (zgodnie z deklaracją Wykonawcy złożoną w ofercie):
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1. Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu umowy następującym podwykonawcy/om:
1)
...............................................................................................................(nazwa)
zak res
wykonywanych czynności ......................................................................
2)
...............................................................................................................(nazwa)
zak res
wykonywanych czynności ......................................................................
2. Umowa Wykonawcy z podwykonawcą/ami winna być zawierana w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zawrzeć umowy z podwykonawcą
niewymienionym w ust. 1.
4. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z
oryginałem kopię umowy na podwykonawstwo niezwłocznie po jej zawarciu.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zlecania dalszego podwykonawstwa czynności objętych
umową na podwykonawstwo.
6. W przypadku powierzenia przedmiotu umowy w określonym zakresie podwykonawcom,
Wykonawca za ich działania i zaniechania odpowiada tak jak za własne działania i zaniechania.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten
realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy, niezgodny z umową lub przepisami prawa.
8. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy Wykonawca dokona zmiany albo rezygnacji z
podwykonawcy w odniesieniu do podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
§6
1. Wykonawca powiadomi pocztą elektroniczną Zamawiającego na adres: ……………….. o gotowości
dostarczenia publikacji do Zamawiającego.
2. Zamawiający wyznaczy termin dostarczenia zamówienia do Zamawiającego, z uwzględnieniem
zadeklarowanego rzez Wykonawcę w ofercie terminu, nie dłuższy niż 1 dzień roboczy od dnia
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości dostawy.
3. W dniu dostarczenia zamówienia Zamawiający dokona odbioru. Z dokonanego odbioru zostanie
sporządzony protokół odbioru. Za datę dostawy przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru bez
zastrzeżeń.
4. Zamawiający może odmówić odbioru części lub całości zamówienia, jeśli będzie ona wykonana
niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
5. W przypadku odmowy odbioru części lub całości zamówienia, Wykonawca ma obowiązek usunąć
wady w zwróconych elementów zamówienia do Zamawiającego. Wykonawcy nie będzie przysługiwało
dodatkowe wynagrodzenie za usunięcie wad.
§7
1. Wykonawca udziela 12-miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenia obejmującej wszystkie
defekty techniczne niedostrzeżone podczas odbioru częściowego lub powstałe w czasie poprawnego,
zgodnego z przeznaczeniem, użytkowania.
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania ostatniego protokołu odbioru
częściowego druków.
3. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne przedmiotu zamówienia.
§8
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku konieczności zmiany
(wydłużenia) terminu wykonania przedmiotu zamówienia z powodu wystąpienia co najmniej jednej z
okoliczności wymienionych poniżej:
1) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym (np. klęski
żywiołowej itp.) mającej bezpośredni wpływ na sposób i terminowość wykonania zamówienia, jeżeli jej
wpływ dotyczy aktualnie wykonywanych prac,
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2) wstrzymania realizacji zamówienia przez Zamawiającego, opóźnienia wykonania obowiązków
wynikających z umowy przez Zamawiającego lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących
po stronie Zamawiającego.
2. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do podwyższenia ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawcy,
które jest ustalone w określonej w ofercie i umowie kwocie stałej i niezmiennej,
niezależnie od faktycznego rozmiaru lub kosztów prac.
1. Zmiany do umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, poza
zmianą przedstawicieli stron, o których mowa w § 6 umowy. Dla sku tecznej zmiany
przedstawicieli stron wystarczy pisemne powiadomienie drugiej strony.
§9
1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania przy wykonywaniu niniejszej umowy należytej
staranności z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy – w wysokości 20% całkowitego łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1
umowy,
2) za przekroczenie terminu określonego w § 3 umowy – w wysokości 2% całkowitego łącznego
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych.
4. Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 30% całkowitego łącznego wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
5. Strony uzgadniają, że należność z tytułu kar umownych może zostać potrącona z kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
6. W przypadku, gdyby Wykonawca pomimo dwukrotnego wezwania nie usunął wad druków
wskazanych przez Zamawiającego lub gdyby ich nieusunięcie groziło Zamawiającemu
niedotrzymaniem terminów wydarzeń, dla których publikacje są przeznaczone. Zamawiający ma
prawo zakupić druk w podmiocie trzecim na koszt Wykonawcy – kwota ta może zostać potrącona z
wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
1. Zapłacenie lub potrącenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania
przedmiotu umowy oraz prawidłowego wykonywania innych zobowiązań określonych w
niniejszej umowie.
§ 10
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez obowiązku zapłaty kar umownych,
w przypadku gdy:
1) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub zgłoszony wniosek o upadłość
Wykonawcy,
2) Wykonawca przerwał realizację usług bez uzgodnienia z Zamawiającym i przerwa trwa dłużej niż 3
dni,
3) Wykonawca nienależycie wykonuje przedmiot umowy w zakresie jakiegokolwiek postanowienia
niniejszej umowy, jeżeli naruszenie nie zostało usunięte w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego w zawiadomieniu Wykonawcy o takim naruszeniu.
2. Odstąpienie od umowy pod rygorem nieważności powinno nastąpić na piśmie i może być dokonane
w terminie do 30 dni od daty wystąpienia podstawy odstąpienia od umowy.
3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
obowiązany jest do dokonania odbioru druków wykonanych do dnia odstąpienia i zapłaty
wynagrodzenia za odebrane druki w wysokości określonej odpowiednio w § 4 ust. 1. albo – jeżeli
Wykonawca nie wykonał całego nakładu danego druku do dnia odstąpienia od umowy przez
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Zamawiającego – w wysokości obliczonej na podstawie cen jednostkowych podanych w ofercie
Wykonawcy będącej załącznikiem nr 1 do umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego, Zamawiający obciąży Wykonawcę kwotą wynika jącą z różnicy wartości przedmiotu
niniejszej umowy a wartością uzgodnioną z kolejnym Wykonawcą za realizację pozostałego zakresu
przedmiotu umowy.
§ 11
Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony wyrażonej na piśmie przenieść całości ani części
wierzytelności wynikającej z umowy na osoby trzecie.
§ 12
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy tj. od dnia
………………………… r., do dnia ostatecznego rozliczenia za zrealizowaną usługę, przy czym za datę
ostatecznego rozliczenia umowy przyjmuje się datę zapłaty przez Zamawiającego na rzecz
Wykonawcy za zrealizowaną Usługę.
§ 13.
1. Spory związane z realizacją niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie.
2. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 14.
Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszej Umowy wyjaśniane będą w formie pisemnej.
§ 15.
1 Zamawiający wskazuje do współpracy Panią……………….– tel. …………………………...
2 Wykonawca wskazuje do współpracy Pana/ią tel. ………………………………
§ 16.
1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
2. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:
a) Oferta Wykonawcy
b) Opis przedmiotu zamówienia
c) SIWZ wraz załącznikami.
Zamawiający
Wykonawca
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