
Załącznik Nr 7 do zapytania ofertowego

Umowa.......

zawarta w Mrokowie w dniu . pomiędry:

l,Gminą Lesznowola, ul. Gminna 60 05-506 Lesznowola, NIP:123- l2-20 -334, lv imieniu
której działa Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mrokowie -
MałgorzŃa P erzyna, na podstawie pełnomocnictwa Wójta Gminy Lesznowola
Nr SP0.0052.27 .20|7 z dnia 01 .09.2017r.

zwaną w dalszej części o'Zamawiającym"

a

2.Firmą

zwaną w dalszej części Umowy o,Wykonawcą".
zwanych w dal§zej części Umowy łącznie j.w. lub Stronami,

o następującej treŚci:

§1

l. Przedmiotem umowy jest Zakup i dostawa materiałów, wyposażenia i pomocy
dydaktycznych w ramach programu ,,Laboratoria Prąszłośct' dla SzkoĘ Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Mrokowie.

2. W oparciu o dokumentację przygotowaną dla przeprowadzanego przez Zamawiającego
postępowania onz ofeńę przedstawioną przez Wykonawcę stanowiącą integralną część

niniejszej umowy (załącznik nr2), Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do

wykonania zadanie pn: zakup i dostawa materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych
w ramach proglamu ,,Laboratoria Przyszłości" do siedziby Zamawtającego, zgodnie ze

szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (Zadanie Nr .. . )
3, Wykonawca zobowiązuie się do dostarczenia przedmiofu umowy na swój kosź i ryzyko,
własnym tansportem.
4. Wykonawca nea|izuje przedmiot umowy z rnleirytą starannością i zgodnie z:

a) w,aruŃami określonymi w niniejszej umowie, dokumentacji oraz ofercie,
o których mowa w ust. 2;

b) warunkami wynikającymi z właściwych dla przedmiotu umowy przepisów prawa;
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5. Zamawiający zobowiązuje się do spełnienia rł,arur lórv określonl,ch w ninieiszei umouie.
w szczególności zapłaty naleznego u,y,nagrodzcnia.

6. Wykonawca zaperł,nia prarvidłową realizację przedmiotu umo\\T, gTvarantuj e sprawne
i efektywne koordynowanie rł,szystkich działań zu,iązanl.ch z jego realizaclą.
7. Wykonawca zoborł,iązuje się przestrzegać bieżących instrukcii i wskazórvek
Zamawiającego, informować Zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach oraz
dostrzeżonych utrudnieniach rł, realizacji czynności objętych umową.
8. Do czasu zakończęnia odbioru przedmiotu umo\\,y Wykonar.vca ponosi pełną

odpolviedzialność za dostarczone prodrrkty.

9. Przękazanie i odbiór przedmiotu umow}, nastąpi u, siedzibie Zamarviającego na

podstawie protokołu odbioru. podpisanego przez obie strony. którego rvzór stanorvi

załącznlk nr 1 do umorł1,.

10. W dniu podpisania protokołu odbioru Wvkonalł ca przekaże Zamarvia.jącenru licencje
oprogramowania i kart1, gwaranc,r,jnc do sprzętórv. na które przl,słu_euje grł,arancja.

11. W przy,padku stwierdzenia w trakcie odbioru. dostarczenia przedmiotu umowy
z r,vadami" Zamarł,iający wyznaczy Wykonawcy tennin na dostarczenie przedmiotu umowy

bez r.vad.

§2

l. Zamarviający upolvaznia do kontaktów z Wykonalvcą Panią: Anitę Krviatkowską. Alinę
Piętka, tel. ż2756 15 55 rv.15

2. Wykonawca upoważnia do kontaktów z Zamarr iającvm
te1.

3. Strony rvskazują następując1" adres do korespondencj i:

a) Zamawiający: Szkoła Podstawo$,a im. Marii Konopnickiej rv Mrokorvie ul. Marii
Ślviątkiewicz 2a. 05 - 5 52 Mrokól,v

b) W1 konauca: .................

4. Ewentualna zmiana adresów oraz osób i danych kontaktowych, o których mowa w pkt.
1,2 nie stanowi zmiany umowy w fozumieniu i nie wymaga aneksu, a jedynie
poinforrnowanie na piśmie (drogą elekhoniczną) drugiej shony o zństnińej zmianie.

§3

l. Wl,konawca nealizuje dostawę przedmiotu umowy lv tęrminie do 30.06.2022 r.
2. Dniem wykonania przedmiotu umo\ł,y jest dzień podpisania przez Strony LJnrorł,1,

protokołu odbioru.
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§4

l. Wartość przedmiotu umowy ustala się na kwotę:

Zadanie Nr 1 sprzęt gospodarstwa domowego:
brutto: (słownie:

, . . . , , . . . . . . . . . . . . . . . ..)

Zadanie Nr 2 robotyka:
brutto: (słownie:

Zadanie Nr 3 sprzęt do nagrń audio/wideo:
brutto: (słownie:

Zadanie Nr 4 wyposżenie stanowisk:
brutto: (słownie:

Zadania łącznie.......,.... zło§ch brutto (słownie:

. ), w tym podatek

VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

2. Całkowita wartość rrmowy obejmuje wszelkie koszty rwiązane z realizacją zamówienia
(w łm m.in. koszy dostawy, także wszelkie inne prace i świadczenia niezbędne do
prawidłowej r ealizacji umowy).

3. Cena podana w formularzu ofertowym nie może ulec zwiększeniu przez cały okes
realizacji umowy,
4. Zamawiający zastrzega sobie płatność lylko za przedmiot zamówienia dostarczony do

siedziby Zamawiającego fakturą wystawioną na dostarczony towar. Faktura będzie
wystawiona na nablłvcę: Gmina Lesznowola ul. Gmina ó0, 05-506 Lesznowolan NIP
123-1ż-20-334 z adnotacją odbiorca: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w Mrokowie, uI. Marii Świątkiewicz ża,05-552 Mroków.
5. Podstawą przyjęcia przez Zamawiającego faktury będzie stanowił podpisany przez obie
strony Protokół Odbioru.
6. Zapłaty wynagrodzenia Zamawiający dokona przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakhrrze, w ciągu 14 dni od daty oftzymania przez
Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury.

7. Za datę dokonarria płatności rozumie się datę obciążenia rachunku baŃowego
Zamaw iaj ąc e go kwotą przelewu.

8. Wykonawca ma prawo żądaó od Zamawiającego ustawowych odsetek w rMię opóźnienia
w płatności.
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§5

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy,
Zamawiającemu przysfuguje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.
2. Przez nienależyte wykonanie przedmiotu umowy naleĄ rozumieć wykonanie przedmiotu
zamówienia w sposób odbiegający od zapisów zawartych w dokumentacji doĘczącej
przedmiofu postępowania i niniejszej umowy oraz nie dostarczenia całości zamówionego
towaru w terminie.
3. Odstąpienie od umowy powinno nasĘlić na piśmie pod rygorem nieważności i powinno
zawier aó lzasadnienie.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności z ĘĄtłłll niniejszej
umowy na osoby trzecie.
5. Wykonawca zapńaci Zamavłiającemu kary umowne za opóźnienia w wykonaniu
przedmiofu umowy w stosunku do terminu ustalonego w §3 pkt. 1, w wysokości 0,2%
wartości brutto niedostarczonego przedmiofu umowy zakużdy dzień zwłokj.

§6

1. Ilekroć w Umowie jest mowa o sile wyższej (dalej: ,,Siła Wyższa") o7rracza to
nadzwyczajne i zewnętrme zdarzertie, na którego wysĘlienie 1ub trwanie Strona nie ma
wpĄ,wu, którego Strona nie była w stanie przewidzieć w chwili podejmowania
zobowiązania oraz któremu nie była w stanie zapobiec pomimo dołożenia szczególnej
staranności; do SiĘ Wyższej zaliczają się także: strajki i al<ty władzy.
2. Jęż'eli Strona wykże dzińanie Siły Wyższej i jej ryływ na niewykonanie lub nienależ}te
wykonanie Umowy, wówczas nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewykonania lub
nienalefiego wykonania swoich zobowiązń.
3. Strony mogą zawiesió wykonanie swych zobowi ązń na czas dzińania SiĘ Wyższej.
W takim przypadku zawieszeniu ulegają terminy przewidzlane w Umowie, a druga Strona
nie jest uprawniona do odstąpienia od Umowy.
4. Strona powofująca się na działanie SĘ Wyższej mbowiązana jest do zawiadomienia na
piśmie drugiej Strony o dziŃaniu SiĘ Wyźszej niezwłocznie, to zĄaczy w terminie
najwcześniejszym, gdy zawiadomienie takie stanie się obiektywnie możliwe.

§7

l. Żadna ze Stron Umowy nie może ujawniać ani udostępniaó jakiejkolwiek informacji
osobie trzeciej o treści lub istnieniu Umowy lub jakichkolwiek informacji nafury poufuej,
odnoszących się do którejkolwiek ze Stron, a uzyskanych podczas negocjowania lub
wykonywania Umowy.
2. Zakaz ujawńania nie doĘczy informacji, które:
a/ są powszechnie znate, oprócz tych, które zostĄ ujawnione publicmie z winy Strony;
bl , zostały lub będą przekazane przez Stronę jej doradcom prawnym lub podatkowlm,
biegłym rewidentom 1ub osobom będącym w stosunku zlecenia innych usfug doradńwa,
z zasttzężeniem. że podmioĘ te zostaflą zobowiązane na piśmie do zachowania tych
informacji w tajemnicy.

strona 4 z 5



3. Ponadto Strony potwierdzają, że Umowa nię zabrania ujawniania informacji w zakresie,
w jakim jest to wynag anę pIzęz organy administracji rządowei lub samorządowej, przez
prawo lub w związku z postępowaniem sądowl,m, arbitrażowym lub administracyjnym,
którego stroną jest którakolwiek ze stron, każdorazowo po uprzednim powiadomieniu
drugiej Strony na piśmie.

§8

1. wszelkie spory wynikającę z zawarcia niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie
lub przy braku porozumienia przed Sądem Powszechnym właściwym miejscowo dla
siedziby Zamawiającego.
2. Kńda zmiana treści niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dlakażdej ze
stlon.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Załącznki:
l. Protokoł odbioru ,

2. Ofęrta Wykonawcy.
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