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UMOWA NR ................... . 
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w dniu •.... .. ............ roku pomiędzy Miastem Żyrardów z siedzibą w Żyrardowie, Pl. Jana 
Pawła II I, 96-300 Żyrardów, powiat żyrardowski., NIP 838-14-64-722, REGON 750148650 
zwanym w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 
Wojciecha Jasińskiego - Prezydenta Miasta Żyrardowa 

a: 
.. .......... ............................... z siedzibą w ................ ...... .. , ul. ......................... , 
NIP . .. ........ ...... ................ ............... , REGON . . ............................................ . 
reprezentowaną przez: 

zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: 

§ 1. 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiot umowy stanowi: 
dostawa pomocy do terapii specjalistycznych dla Miejskiego Integracyjnego Przedszkola 
nr 1 O w Żyrardowie oraz przeszkolenie nauczycieli tej jednostki w zakresie obsługi tablic 
interaktywnych, projektorów oraz dywanu interaktywnego, zgodnie ze złożonym 

Formularzem Ofertowym. 
2. Wykonawca oświadcza, że sprzęt określony w ust. 1 spełnia parametry określone przez 

Zamawiającego. 

3. Sprzęt ma być fabrycznie nowy. 

§ 2. 
Terminy 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia .............................. . 

§ 3. 
Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie w wysokości: 
........................ złotych netto plus podatek V AT (23%), tj .................. . złotych brutto 

(słownie: ....... ...... ........... ........ .............. . ...... .. . .............. . ........ ). Rozliczenie 
szczegółowe zostało zawarte w protokole odbioru zgodnym z Formularzem Ofertowym. 

2. Należność Wykonawcy z tytułu realizacji umowy płatna będzie przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod 
względem rachunkowym i formalnym faktury V AT po potwierdzeniu wykonania usługi 
protokołem odbioru ko11cowego. 

3. Faktura za wykonanie przedmiotu umowy wystawiona będzie na: Miasto Żyrardów, 
PL Jana Pawła II nr I , 96-300 Żyrardów, NIP: 838-14-64-722. 

§4. 
GWARANCJA JAKOŚCI 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu, na dostarczony przedmiot umowy, gwarancji : 
1) Projektory ultra-którkoogniskowy, tablice interaktywne, dywan interaktywny: 3 lata, 
2) Pozostałe przyrządy zgodne z formularzem ofertowym - 12 miesięcy. 
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2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu dostarczonego 
sprzętu. 

3. Gwarancja nie może ograniczać praw Zamawiającego do: 
1) Powierzania sprzętu i licencji dla Miejskiego Integrac)dnego Przedszkola nr 10 

w Żyrardowie, celem ich instalacji i konserwacji w miejscu eksploatacji; 
2) Przenoszenia dostarczonego sprzętu i oprogramowania, w związku ze zmianą siedziby 

Zamawiającego. 

§ 5. 
Osoby odpowiedzialne 

Odpowiedzialnym za realizację zamówienia po stronie Wykonawcy będzie: 
..................................................................................................................... 
Odpowiedzialnym za realizację zamówienia po stronie Zamawiającego będzie: 
................................................................................................................................. 

§ 6. 
Kary umowne 

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
obowiązywać je będzie odszkodowanie w formie kar umownych z następujących tytułów oraz 
następujących wysokościach: 

1) w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca albo przez Wykonawcę z przyczyn, za które 
odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający, w wysokości 20% ogólnego wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 3 ust. I. 

2) za opóźnienie w realizacji przedmiotu runowy, w wysokości 1 % wynagrodzenia 
umownego brutto, określonego w § 3 ust. I, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony 
odpowiednio od dnia określonego w § 2 ust. 1, jako termin realizacji przedmiotu umowy, 
do dnia jego faktycznego zrealizowania potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru 
końcowego. 

3) za opóźnienie w usunięciu wad jakościowych i/lub ilościowych ujawnionych przy 
odbiorze, w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 
ust. I, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia uzgodnionego przez Strony 
jako data usunięcia przedmiotowych wad, z zachowaniem prawa do naliczenia kar 
umownych wynikających z ust. 1 pkt b) niniejszego paragrafu. 

2. Kary, o których mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zapłaci na wskazany przez 
Zamawiającego rachunek bankowy, przelewem, w tenninie do 7 dni kalendarzowych, 
licząc od dnia doręczenia żądania zapłaty kary umownej (w formie noty księgowej). 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, 
przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych - do wysokości poniesionej 
szkody, na zasadach ogólnych. 

4. Zapłacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania usługi, 
stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, jak również z żadnych innych zobowiązań 
umownych. 

5. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, a pozostającego w dyspozycji Zamawiającego. 

6. Zapisy niniejszego paragrafu obowiązują Strony także po ustaniu lub rozwiązaniu 
umowy. 
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1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć z chwilą zawarcia umowy 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1, wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w sytuacjach, gdy 
Wykonawca nie realizuje zadań objętych niniejszą umową. 

4. Rozwiązanie umowy następuje w formie pisemnego oświadczenia złożonego 
Wykonawcy. 

5. Zamawiający może ponadto wypowiedzieć umowę, jeżeli Wykonawca narusza w sposób 
istotny i/lub powtarzający się postanowienia umowy, z 7 dniowym okresem 
wypowiedzenia, od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę 
rozwiązania umowy. 

6. Do istotnych naruszeń umowy zaliczają się, w szczególności przypadki, gdy: 
1) Wykonawca nie rozpoczął dostaw w pełnym zakresie objętym umową, w terminie 

wyznaczonym w umowie, bez uzasadnionych przyczyn. 
2) Wykonawca, pomimo uprzednich, pisemnych, co najmniej dwukrotnych zastrzeżeń 

ze strony Zamawiającego, nie wykonuje usługi zgodnie z postanowieniami umowy 
lub w istotny sposób narusza zobowiązania umowne. 

3) Wykonawca popada w stan likwidacji lub zaprzestaje spłacania swoich długów. 
4) Wykonawca przy realizacji urnowy narusza obowiązujące przepisy prawa, bhp lub 

jest zaangażowany w jakiekolwiek praktyki korupcyjne. 
5) Wykonawca utracił prawo do wykonywania działalności objętej przedmiotem 

umowy (jeżeli dotyczy). 
7. Wykonawca może wypowiedzieć umowę, z 7 dniowym okresem wypowiedzenia, jeżeli 

Zamawiający zalega z płatnościami przez okres dłuższy niż 60 dni, przy czym 
Wykonawca, po upływie tego tenninu najpierw wezwie pisemnie Zamawiającego do 
dokonania płatności, wyznaczając konkretny termin do zapłaty. 

8. Odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej, pod 
rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

§ 8. 
1. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia sprzętu podczas 

transportu do miejsca dostawy wskazanego przez Zamawiającego. 
2. Miejscem dostarczenia przedmiotu umowy jest Miejskie Integracyjne Przedszkole nr I O 

w Żyrardowie, ul. Przedszkolna 1. 
§ 9. 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w formie aneksu 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy 
w zakresie: 
1) zmianą prawa mającą wpływ na termin lub zakres wykonania zamówienia, 
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2) zmiany podmiotowe po stronie Zamawiającego i Wykonawcy, 
-

3) wystąpienie okoliczności niezależnych od Wykonawcy (przy zachowaniu przez 
niego należytej staranności) skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu 
realizacji przedmiotu zamówienia. 

§ 10. 
Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywane będą dla Sądu właściwego 
dla siedziby Zamawiającego. 

§11. 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami mmeJszeJ umowy maJą zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego 

§ 12. 
1. Każda ze Stron zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o zmianie 

nazwy lub adresu. W przypadku braku takiego powiadomienia wszelką korespondencję 
wysłaną do Strony określonej w niniejszej umowie, na adres wskazany w umowie, uważa 
się za skutecznie doręczoną, z datą pierwszego awiza. 

2. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego, jeden dla 
Wykonawcy. 

3. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

§ 13. 
Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące załączniki : 

1. Oferta wynikająca z postępowania ofertowego. 

Wykonawca Zamawiający 
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