



Załącznik Nr 2 do Zaproszenia
UMOWA Nr …….
(Projekt Umowy)
zawarta w dniu ……………………………….. w Ciemnem, pomiędzy:
Zespołem Szkolno-Przedszkolnym, z siedzibą w Ciemnem, ul. Wołomińska 208,Radzymin (05-250),  
NIP: 1251108770, REGON: 016360559, 
reprezentowaną przez:
Grażynę Wardak-Dymek – Dyrektora Placówki,

zwaną dalej „Zamawiającym”
a 
…………………………………………………………………………
reprezentowaną przez:
……………………………………….
zwaną dalej „Wykonawcą ”,
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego prowadzonego na podstawie Regulaminu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem określającego procedury udzielania zamówień 
publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, na:
„Wykonanie, dostawa i montaż mebli szkolnych na wyposażenie sali dydaktycznej i częściowe doposażenie stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem w celu adaptacji do 8-letniej szkoły podstawowej”  została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż mebli szkolnych na wyposażenie Sali dydaktycznej i częściowe doposażenie stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem.
2. Strony umowy postanawiają, że jej integralną częścią jest oferta wykonawcy wraz z zestawieniem rzeczowo – ilościowym – stanowiąca załącznik Nr 1 do umowy.
3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania umeblowania zgodnego ze specyfikacją i złożoną ofertą.
§ 2.
Wykonawca gwarantuje, że dostarczone meble będą fabrycznie nowe, odpowiedniej jakości 
i funkcjonalności, wolne od wad fizycznych, a w szczególności technologicznych, materiałowych lub wykonawczych.
Wykonawca udzieli 24 – miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.
Jeżeli w trakcie użytkowania Zamawiający stwierdzi, że wykonanie przedmiotu umowy niekorzystnie odbiega od złożonej oferty, wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej naprawy lub wymiany produktu na nowy, wolny od wad w terminie 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia przez zamawiającego wady produktu. Wymiana bądź naprawa nastąpi w siedzibie Zamawiajacego na koszt i ryzyko Wykonawcy w razie stwierdzenia wad produktu.

§ 3.
1. Cena za wykonanie zamówienia, o którym mowa w §1, nie może przekroczyć kwoty …………………………… brutto (słownie: …………………………………………………………………………….. złotych brutto).
2. Kwota określona w ust. 1 jest maksymalnym wynagrodzeniem brutto Wykonawcy.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność 
Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.



§ 4.
1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia zawarcia umowy do 23 sierpnia 2017 r.,
z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.
2. Umowa wygasa przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu, 
w przypadku wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1.
3. W przypadku, kiedy w ostatnim dniu obowiązywania umowy środki finansowe przewidziane na realizację umowy nie zostaną wykorzystane w pełnej kwocie, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy środkami zaplanowanymi na realizację umowy a faktycznie wydatkowanymi na zrealizowanie dostawy zamówionych artykułów.
4. W granicach kwoty wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamówionych artykułów szacowanych w ilościach przedstawionych w zestawieniu rzeczowo – ilościowym.
5. Z czynności odbioru końcowego strony sporządzają Protokół dostawy i odbioru końcowego, który podpisany zostanie przez upoważnionych przedstawicieli stron, wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do Umowy. 
6. Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru w przypadku stwierdzenia, że dostarczony przedmiot umowy:
	nie jest kompletny,

posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia.
7. Zamawiający wyznaczy następnie termin nie krótszy niż 3 dni robocze przekazania przedmiotu umowy wolnego od wad i usterek a procedura czynności odbioru zostanie powtórzona.

§ 5.
1. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy,
w ciągu 30 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
2.   Datą zapłaty faktury będzie data uznania rachunku bankowego Wykonawcy należną mu kwotą.

§ 6.
1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
	zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 2% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;
	odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 2% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.

2. Karę, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania 
Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Zamawiający upoważniony jest do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza wysokość kar umownych.
§ 7.
W sprawach nienormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i inne 
obowiązujące przepisy prawa.
§ 8.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej.

§ 9.
Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10.
Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,
z przeznaczeniem: 1 egz. – Wykonawca, 2 egz. – Zamawiający.
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