UMOWA nr 3 POPC/ 2019
____________________________
zawarta w dniu ………………………….2019 roku w Kałuszynie pomiędzy:
Gminą Kałuszyn z siedzibą w Kałuszynie 05- 310, ul. Pocztowa 1, NIP 822 – 215 – 88 – 17,
REGON 711582612
zwaną dalej „Zamawiającym”,
reprezentowaną przez: Arkadiusza Czyżewskiego - Burmistrza Kałuszyna
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………., NIP ………………., REGON……………………………
zwany dalej „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez: ……………………………………………………..
o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa 12 sztuk komputerów przenośnych w ramach
projektu grantowego „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa
mazowieckiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1:
Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, zgodnie z ofertą
Wykonawcy z dnia ……………………… 2019 r.
2. Dostawa sprzętu nastąpi do Biblioteki Publicznej w Kałuszynie, ul. Warszawska 39,
05-310 Kałuszyn na koszt Wykonawcy.
3. Dostarczony sprzęt powinien być fabrycznie nowy, posiadać niezbędne atesty i być
dopuszczony do obrotu na rynku.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie do
wykonania przedmiotu umowy.
§2
1.
Zadanie wymienione w §1, Wykonawca zrealizuje w terminie 14 dni od daty zawarcia
umowy.
2.
Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy będzie protokół odbioru podpisany
przez Zamawiającego i Wykonawcę.
§3
Na dostarczony sprzęt wymieniony w §1 Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji w
formie pisemnej (dokument gwarancyjny).
§4
Za
realizację
przedmiotu
umowy
Wykonawcy
przysługuje
wynagrodzenie
w wysokości ……………. zł brutto (słownie: ……………………………………….) .
Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy w formie przelewu na
konto Wykonawcy Nr ……………………………………………………………………
w terminie do 14 dni, licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej
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faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru, o którym
mowa w § 2 ust. 2.
§5
Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia warunków organizacyjnych w celu
umożliwienia realizacji zadania przez Wykonawcę.
§6
Za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za
każdy dzień zwłoki.
§7
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązuje się nie powierzać wykonania umowy osobom trzecim.
§8
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
Właściwy do rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej
umowy jest właściwy dla siedziby Zamawiającego, sąd powszechny.
§9
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze Stron.
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