UMOWA
zawarta w Warszawie, dnia …...................

pomiędzy:
Centrum

Informatycznym

Edukacji

z

siedzibą

w

Warszawie

00-918,

al.

Szucha

25,

NIP 526-22-02-291, REGON 001233901, reprezentowanym przez:
Pana Marka CharąŜkę – Dyrektora
Panią Irenę Malczyk – Głównego Księgowego
zwanym dalej Zamawiającym
a
………….

z

siedzibą

w

…………………………..,

ul.

………………………………..,

NIP ………..…………….., REGON …………………, reprezentowanym przez:
Pana ………………….
Panią ………………….
zwanym dalej Wykonawcą.

Niniejsza umowa realizowana jest w ramach projektu pn. „Usprawnienie systemu zbierania
i analizy danych dotyczących funkcjonowania systemu oświaty m.in. poprzez rozwój Systemu
Informacji

Oświatowej”

współfinansowanego

ze

środków

Unii

Europejskiej

w

ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

§1
1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu
komputerowego, tj. 5 laptopów i jednego komputera stacjonarnego zgodnie z ofertą
Wykonawcy stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
2. Dostawa sprzętu komputerowego nastąpi w terminie …..............od dnia podpisania
umowy, jednak nie później niŜ do dnia.......................

§2
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w łącznej kwocie
netto ............... plus naleŜny podatek VAT = ............., co stanowi kwotę brutto
.................... zł
2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zapłacone na podstawie prawidłowo wystawionej
faktury VAT, w terminie do 14 dni od daty jej doręczenia (najpóźniej do dnia
…..............) do siedziby Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury jest
protokół odbioru podpisany bez zastrzeŜeń przez przedstawiciela Zamawiającego.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany
na fakturze.
4. Za datę zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się datę obciąŜenia rachunku Zamawiającego.

§3
1. Wykonawca

zapewnia

warunki

gwarancji

i

serwisu

określone

w

załączniku

Nr 2 do niniejszej umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydania sprzętu do naprawy (poza siedzibę
Zamawiającego) bez dysku twardego.
3. Wykonawca

ponosi

pełną

odpowiedzialność za

zachowanie poufnego charakteru

wszelkich informacji, do których uzyskał dostęp w trakcie realizacji niniejszej umowy
oraz świadczenia usług gwarancyjnych i wykonywania czynności serwisowych przez
osoby świadczące pracę na jego rzecz, w jakiejkolwiek formie.

§4
1. W razie opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy bez wad, w terminie określonym
w § 1 ust 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie 0,5 %
wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 za kaŜdy rozpoczęty dzień
opóźnienia.
2. W razie opóźnienia w wymianie sprzętu na właściwy w terminie określonym w § 5 ust 4
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 za kaŜdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
3. W razie odstąpienia Wykonawcy od wykonania przedmiotu umowy z przyczyn leŜących
po stronie Wykonawcy lub odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leŜących
po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo Ŝądania od Wykonawcy
zapłaty

kary

umownej

w

wysokości

20%

wynagrodzenia

brutto

określonego

w § 2 ust. 1.
4. Zamawiający moŜe dochodzić odszkodowania przewyŜszającego wysokość zastrzeŜonej
kary umownej.
5. ZastrzeŜone kary umowne podlegają sumowaniu.
6. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia
naleŜnego

Wykonawcy.

W

przypadku

braku

moŜliwości

potrącenia,

zapłata

kar

umownych nastąpi w terminie 7 dni od dnia wezwania do zapłaty.

§5
1. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru.
2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o stwierdzonych wadach przedmiotu umowy
na piśmie nie później niŜ w terminie 3 dni roboczych od daty jego dostarczenia do
siedziby Zamawiającego.
3. JeŜeli Zamawiający nie zawiadomi Wykonawcy w terminie, o którym mowa w ust. 2
o wadach przedmiotu umowy, przyjmuje się, Ŝe Zamawiający akceptuje wykonanie
przedmiotu

umowy

bez

zastrzeŜeń.

PowyŜsze

zapisy

nie

wyłączają

roszczeń

Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji.
4. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze braków ilościowych lub jakościowych sprzętu,
lub stwierdzenia niezgodności dostarczonego sprzętu z ofertą Zamawiający wezwie

Wykonawcę do wymiany sprzętu na właściwy w terminie 3 dni roboczych od wezwania.

§6
1.

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku:
a) nie dokonania wymiany sprzętu w terminie określonym w § 5 ust 2;
b) nie wykonania przez Wykonawcę umowy w terminie do dnia.................;

2.

W przypadku naruszenia istotnych postanowień umowy przez którąkolwiek ze stron,
druga strona moŜe ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym.

§7
1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są:
a) Ze strony Wykonawcy – Pan(i)..............................................
adres poczty elektronicznej: ..............................................
numer telefonu: ....................................................................
numer faksu: ........................................................................
b) Ze strony Zamawiającego – Pan(i) ......................................
adresy poczty elektronicznej: ..............................................
numer telefonu: ..................................................................
numer faksu: .......................................................................
2. Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w ust. 1 będzie
odbywać się poprzez pisemne zgłoszenie.
3. Do

czasu

otrzymania

przez

drugą

Stronę

powiadomienia

o

zmianie

osób

odpowiedzialnych za realizację umowy, korespondencję kierowaną i przesyłaną na adres
wskazany przez Stronę w ust. 1 uznaje się za doręczoną.

§8
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§9
Rozstrzygnięcia sporów pomiędzy stronami będą poddane Sądowi właściwemu dla siedziby
Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

