Załącznik nr 4 - UMOWA

UMOWA
zawarta w dn……………2018r. pomiędzy:
na zakup, dostawę i montaż elementów wyposażenia pracowni tworzonej na potrzeby realizacji zadania pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Lipnik
zadanie realizowane w ramach Programu dla gmin województwa  świętokrzyskiego 
pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej

Gminą Lipnik, z siedzibą w Lipniku, Lipnik 20, 27-540 Lipnik, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: Pana Andrzej Grządziel Wójta Gminy Lipnik, przy kontrasygnacie Pani Magdalena Zimoląg Skarbnika Gminy Lipnik a
	reprezentowanym przez	
zwanym dalej Wykonawcą,
w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro została zawarta umowa następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia pracowni tworzonej na potrzeby realizacji zadania pn. Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Lipnik - zadanie realizowane w ramach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn. Pracownia edukacji ekologiczno -przyrodniczej w szkole podstawowej. Na wykonanie zadania składa się następujący zakres: Szczegółowy zakres zawiera opis - Załącznik nr 1 do umowy.
	Odbioru przedmiotu umowy dostarczanego do danej jednostki oświatowej objętej dostawą, dokonywać będzie osoba upoważniona przez Zamawiającego, w formie podpisu/pokwitowania na protokole odbioru sporządzonym przez Zamawiającego.
	Dostawa awizowana będzie jednostce oświatowej i Zamawiającemu przez Wykonawcę telefonicznie z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.
	Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią ponadto:
	Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
	Szczegółowy opis elementów wyposażenia pracowni - Załącznik nr 1 do Zaproszenia
	Oferta Cenowa Wykonawcy - Załącznik nr 2 do Zaproszenia
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§2
Termin i miejsce realizacji umowy

	Termin realizacji umowy - 24 dni od podpisania umowy, nie później niż do dnia 16.08.2018r.
	Miejsce dostawy elementów wyposażenia pracowni:

	Szkoła Podstawowa we Włostowie , Włostów 1 ,27-545 Włostów


§3
Obowiązki Wykonawcy

	Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
	wykonania i terminowego przekazania Zamawiającemu przedmiotu niniejszej umowy,
	protokolarnego przekazania dostawy zgodne z przedmiotem umowy.

Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z zakresem dostawy i otrzymał od Zamawiającego dane, jakie mogą mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń w tym przedmiocie.
	Za szkody powstałe z winy Wykonawcy podczas prowadzonych prac objętych umową odpowiedzialność ponosi bezpośrednio Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania potrącenia z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy do wysokości kwoty powstałej szkody.


§4
Sprzęt
Elementy wyposażenia pracowni, o których mowa w § 1 powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu oraz posiadać stosowne atesty i gwarancje.

§5
Wynagrodzenie
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1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, na podstawie złożonej oferty będzie wynagrodzenie ryczałtowe za cały zakres dostawy określonej w § 1 niniejszej umowy w wysokości:

netto:	
podatek	
brutto:	
słownie brutto:

	Zamawiający zapłaci fakturę Wykonawcy w terminie 30 dni od daty jej otrzymania i po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia.

Kwota wynagrodzenia określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę, w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, określonego w § 1 niniejszej umowy.
	Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.
	W przypadku zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT), cena dostawy ulega automatycznie zmianie z dniem wejścia w życie właściwych przepisów, poprzez doliczenie do kwoty netto wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nowej stawki tego podatku. Powyższa zmiana nie wymaga aneksu do umowy.
§6
Kary umowne
Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.
	Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
	za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,5% w stosunku do wynagrodzenia umownego brutto zgodnie z § 5 za cały zakres dostawy brutto za każdy dzień zwłoki,
	za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za dostarczony przedmiot za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.
	w przypadku naliczenia kar umownych z tytułu zwłoki w wykonaniu umowy lub usunięciu wad Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktury Wykonawcy.

za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za cały zakres dostawy wraz z ustawowymi odsetkami, naliczonymi po upływie 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.
	Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
	za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający wypłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
§7 Gwarancja
Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone elementy wyposażenia pracowni, liczonej od dnia dostawy niezależnie od długości gwarancji udzielonej przez producenta.
	W okresie gwarancji Zamawiający będzie informował Wykonawcę o wszelkich ujawnionych wadach.
§8
W sprawach nie uregulowanych w umowie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
	Wszystkie spory wynikające z wykonania tej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, będą przekazywane do rozstrzygania właściwego sądu dla Zamawiającego.
§9
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§10
Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.
ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA
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