Postępowanie nr 6/8.5.1/RPOWŚ/ZK/2020
UMOWA - projekt
Zawarta dnia ………….. 2020 r. w ……………… pomiędzy:
Akademią
Przedsiębiorczości
Spółką
z
ograniczoną
odpowiedzialnością
z
siedzibą
w Kielcach, ul. Targowa 18/5, 25-520 Kielce wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod nr KRS 0000062371, NIP 664-10-69-313, REGON 290683445,
reprezentowaną przez:
- Michała Jana Zatorskiego – Prezesa Zarządu
zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM
a
………………………………………………………zwanym w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ
o treści następującej:
§1
Zleceniodawca oświadcza, iż jest Beneficjentem Projektu partnerskiego „Kształcimy specjalistów - rozwój
edukacji zawodowej dla Starachowic II edycja” w ramach Poddziałania 8.5.1 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Projekt realizowany przez Akademię Przedsiębiorczości
Sp. z o.o. w Starachowicach w partnerstwie z Powiatem Starachowickim i Specjalną Strefą Ekonomiczną
"Starachowice" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
§2
1. Przedmiotem Umowy jest Dostawa sprzętu i wyposażenia do Pracowni Technika Usług
Fryzjerskich zgodnie z wymogami określonymi w szczegółowej charakterystyce przedmiotu
zamówienia załączniku nr 1 w postępowaniu nr 6/8.5.1/RPOWŚ/ZK/2020
2. Miejsce dostawy:
Technikum nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach, ul. Radomska 72, 27-200
Starachowice
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu w cenach zgodnych z ofertą. Cena w czasie
obowiązywania umowy nie może ulec zmianie.
4. Wszystkie czynności objęte niniejszą umową, w tym dostarczenie, ustawienie w wyznaczonym miejscu,
Wykonawca zrealizuje w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.
5. Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym i potwierdzić drogą elektroniczną dokładny
termin dostawy. Uzgodnienia zostaną dokonane najpóźniej na dwa dni przed planowanym terminem
dostawy
6. Zmiana terminu realizacji umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego na pisemny
wniosek Wykonawcy, zawierający uzasadnienie zmiany terminu.
7. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie sprzętu w celu jego odbioru w miejscu dostawy.
Sprawdzenie sprzętu będzie polegało na upewnieniu się, że sprzęt jest wolny od wad fizycznych,
a w szczególności, że sprzęt odpowiada wymogom określonym w charakterystyce. Na okoliczność
odbioru sprzętu zostanie sporządzony protokół.
8. Wykonawca wyda Zamawiającemu dokumenty, które dotyczą tego sprzętu, przede wszystkim karty
gwarancyjne i instrukcje obsługi sprzętu w języku polskim (jeśli dotyczy).
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§ 3.
1. Wartość umowy obejmuje wszystkie koszty związane z jej realizacją, łącznie z transportem,
rozładunkiem, wniesieniem sprzętu określonego w § 2 ust. 1 do wskazanych pomieszczeń.
2. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy według poniższego: cena za wykonanie
całości przedmiotu zamówienia wynosi kwotę:
- netto …………………….…….. PLN, (słownie złotych: ……………………………….),
- natomiast wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości …..%, wynosi kwotę:
- brutto ………………………….. PLN, (słownie złotych: …………………………..).
3. Należność, o której mowa w ust. 2 Zamawiający wypłaci Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy
nr ………………………… w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę.
4. Faktura zostanie wystawiona wg poniższego wzoru:
Nabywca: Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o., ul. Targowa 18/5, 25-520 Kielce, NIP 664-10-69-313
Odbiorca (Właściciel sprzętu oraz użytkownik końcowy): Technikum nr 1 w Zespole
Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach, ul. Radomska 72, 27-200 Starachowice
5. Podstawą do wystawienia faktury VAT na płatnika - Zamawiającego jest należyte wykonanie umowy,
w tym dostarczenie i wniesienie sprzętu potwierdzone pisemnym protokołem odbioru stanowiącym
załącznik do niniejszej umowy, podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i upoważnionego
pisemnie przedstawiciela Wykonawcy, przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze.
6. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
§ 4.
1. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia wymagane do
prawidłowego wykonywania umowy. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji
umowy i oświadcza, że nie zachodzą okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające prawidłowe jej
wykonanie.
2. Wykonawca wykona umowę, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Dostarczony sprzęt
winien posiadać: kartę gwarancyjną (jeśli dotyczy|), instrukcję obsługi oraz niezbędne dokumenty,
certyfikaty, aprobaty techniczne itp. wymagane przy tego typu sprzęcie oraz powinien być wyposażony
we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable itp.) niezbędne do uruchomienia i pracy
u Zamawiającego do celu, dla którego przedmiot umowy jest zakupywany. Wszystkie dokumenty
załączone do dostarczonego sprzętu winny być sporządzone w języku polskim, w formie pisemnej/
drukowanej.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt w oryginalnych opakowaniach na własny koszt.
§ 5.
1. Wykonawca udziela niniejszym gwarancji na okres: 24 miesiące.
2. Wykonawca udziela także rękojmi na okres: 36 miesięcy.
3. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy dostarczonego sprzętu wraz z niezbędnym wyposażeniem
z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych podlegających zużyciu podczas normalnej eksploatacji.
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W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia serwis techniczny i nie może odmówić wymiany
niesprawnej części na nową w przypadku, gdy jej naprawa nie gwarantuje prawidłowej pracy sprzętu.
4. W przypadku max. 3 napraw gwarancyjnych tego samego modułu/podzespołu Wykonawca będzie
zobowiązany dokonać jego wymiany na nowy, wolny od wad.
5. Zamawiający z tytułu rękojmi może żądać usunięcia wady, jeżeli ujawniła się ona w czasie trwania
rękojmi.
6. Czas reakcji serwisu (fizyczne stawienie się serwisanta w miejscu zainstalowania sprzętu i podjęcie
czynności zmierzających do naprawy) powinno nastąpić max. w ciągu 72 godzin (pełne godziny) licząc
od momentu zgłoszenia awarii (usterki).
7. W przypadku konieczności transportu uszkodzonego sprzętu, transport na koszt własny zapewnia
Wykonawca.
8. Zgłoszenie awarii lub wady następuje telefonicznie/faxem na numer telefonu/faxu ……….……………..
9. W czasie obowiązywania udzielonej gwarancji lub rękojmi Wykonawca na własny koszt dojeżdża
do uszkodzonego sprzętu.
10. W przypadku istotnej naprawy sprzętu, termin gwarancji oraz rękojmi całego sprzętu, o których mowa
w ust. 1 i ust. 2, zaczyna swój bieg na nowo od daty zakończenia skutecznej naprawy. W przypadku
naprawy wiążącej się z wymianą części, termin gwarancji i rękojmi na wymienione części równy jest
okresom, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, i rozpoczyna swój bieg od daty wymiany części.
§ 6.
1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający może
naliczyć karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach:
a. za zwłokę w przekazaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 % ceny określonej w § 3 ust. 2
umowy za każdy dzień opóźnienia,
b. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości
1 % ceny określonej w § 3 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego
na usunięcie wad.
c.

za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 10 % ceny określonej w § 3 ust. 2 umowy.

2. O nałożeniu kary umownej, jej wysokości i podstawie jej nałożenia Zamawiający będzie informował
Wykonawcę pisemnie w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę nałożenia
kary.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych Kodeksu Cywilnego jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kary umownej.
§7
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy (zgodnie z art. 145 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych).
§8
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Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem
nieważności takiej zmiany.
§9
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
Integralne części niniejszej umowy stanowią:
Oferta Wykonawcy,
Opis przedmiotu zamówienia,
§ 11
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO: Stosownie do wymogu określonego w art. 13 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wykonawca został
poinformowany, że:
a) administratorem jego danych osobowych jest Akademia Przedsiębiorczości spółka z o.o. siedzibą: 25520 Kielce, ul. Targowa 18/5,
b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: bezpieczeństwo@ap.org.pl
c) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
d) dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie
obowiązujących przepisów prawa,
e) dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat po ustaniu umowy,
f) Wykonawca posiada prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, lub ograniczenia
przetwarzania,
g) Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych
dotyczących Wykonawcy naruszyłoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 roku.,
h) podanie danych osobowych przez Wykonawcę jest dobrowolne jednakże odmowa podania danych
skutkuje odmową zawarcia umowy.
1.
2.
a)
b)

§12
Umowa niniejsza sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach - 1 egzemplarz dla
Wykonawcy, 1 egzemplarz dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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WZÓR
PROTOKÓŁ ODBIORU z dnia …………………………………………
Dostawca: ……………………………………………….
……………………………………………….
Odbiorca: ………………………..
Miejsce odbioru: …………………………….
……………………………
Data odbioru: ………………………………….
Dostarczono:

Nazwa

Nr
wersji/specyfikacja
techniczna

Producent

Ilość

Strony oświadczają, że dostarczony towar jest zgodny/nie zgodny* ze specyfikacją, a dostawa została
zrealizowana zgodnie/niezgodnie* z zapisami umowy nr ...................., z dnia ………………………
Strona odbierająca potwierdza, że wyżej wymienione przedmioty/urządzenia zostały odebrane bez
zastrzeżeń jako w pełni sprawne przez uprawnionych pracowników.*
Strona odbierająca stwierdza, że nie dokonała odbioru z przyczyn określonych w uwagach do protokołu.*
Protokół spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Strona przekazująca:

Strona odbierająca:

……………………………

…………………………..

(Czytelny podpis i pieczęć)

(Czytelny podpis i pieczęć)
Osoba materialnie odpowiedzialna
………………………………
(Czytelny podpis i pieczęć)
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UWAGI
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Strona przekazująca:

Strona odbierająca:

……………………………

…………………………..

(Czytelny podpis i pieczęć)

(Czytelny podpis i pieczęć)

Osoba materialnie odpowiedzialna

………………………………
(Czytelny podpis i pieczęć)

* niepotrzebne skreślić
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