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UMOWA Nr ..………………………………….


zawarta dniu …………….. 2023 r. w Lubartowie pomiędzy:

Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie, ul. 1 Maja 82, 21-100 Lubartów, w imieniu którego działa:
Dyrektor – mgr Dorota Bułgajewska-Muzyka

zwanym dalej „Zamawiającym ” 

a ……………………………………….., ul. ……………………………, ………………………………, NIP: …………………………, REGON: …………………………………………..
reprezentowaną  przez: …………………………………. - …………………………..
zwaną dalej „Wykonawcą”
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 Pzp, na wykonanie zadania pn. „Dostawa doposażenia pracowni kształcenia zawodowego na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie” w ramach projektu „Profesjonaliści z Powiatu Lubartowskiego”,
§ 1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest dostawa doposażenia pracowni kształcenia zawodowego na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie.
	Dostarczony sprzęt musi być sprzętem fabrycznie nowym i nieużywanym. Muszą być to produkty istniejące w obrocie, nie prototypy. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności dostawę oraz przeniesienie na Zamawiającego własności na następujący sprzęt: 
 
 
 
Wiertarka stołowa 
szt.
4
Piła tarczowa
szt.
4
Szlifierka kątowa
szt.
4
Wiertarka sieciowa z udarem
szt.
4
Pilarka elektryczna
szt.
4
Frezarka do drewna dolnowrzecionowa
szt.
4
Akumulatorowa wiertarko – wkrętarka 
szt.
4
Kompresor
szt.
2
Maszynka wodna do cięcia gresu
szt.
2
Aparat mierzący wilgotność podkładów betonowych
szt.
2
Nożyce gilotynowe
szt.
4
Giętarka ręczna lub hydrauliczna do prętów
szt.
4
Gwoździarka pneumatyczna
szt.
4
Krawędziarka – zaginarka ręczna
szt.
1
Komplet kluczy do skręcania śrub
Szt.
8
Komplet pilników do metalu
Szt.
8
Wkrętak z wymiennymi grotami, uchwytem i przedłużkami
Szt.
8
Cyrkiel stolarski
szt.
8
Cyrkiel traserski
szt.
8
Strug gładzik
szt.
4
Dziurkarka do blach
szt.
4
Zaginarko dziurkarka felcarka pneumatyczna prosta
szt.
4
Punktak automatyczny
szt.
4
Rysiki stalowe
szt.
4
Liniały
szt.
4
Młotki ślusarskie – komplet 
Szt.
10
Maszynka ręczna do cięcia płytek
szt.
4
Betoniarka
szt.
1
Stół ślusarki z imadłem
szt.
2
Fartuchy skórzane spawalnicze
szt.
10
Przyłbica spawalnicza
szt.
10
Rękawice spawalnicze
szt.
10
Stół tapeciarski
szt.
2
Laserowy miernik odległościowy i laserowy przyrząd traserski
szt.
2

	Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy nie jest własnością osób trzecich i nie jest obciążony prawem osób trzecich.
	Osobą upoważnioną do kontaktów związanych z realizacją umowy ze strony Zamawiającego jest: Dominika Gdula, tel: 81-855-22-14, email: dominika.gdula@rcez.lubartow.pl


§ 2
Termin dostawy
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, w terminie do …. dnia od dnia podpisania umowy.
	Wykonawca dostarczy przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 do siedziby Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie.
	Sprzęt wchodzący w zakres dostaw zostanie dostarczony Zamawiającemu w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem w czasie transportu, po wcześniejszym ustaleniu terminu dostawy.

§ 3
Ogólne reguły wykonywania umowy
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot umowy z należytą starannością i aktualną wiedzą w danej dziedzinie jaką można oczekiwać od profesjonalisty. 
Dostawa przedmiotu zamówienia odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-14.00.
O gotowości przywozu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego z minimum jednodniowym wyprzedzeniem.
Zamówiony sprzęt powinien być dostarczony do Zamawiającego w nienaruszonych opakowaniach, odpowiednio zabezpieczonych przed uszkodzeniem mechanicznym oraz wpływem warunków atmosferycznych. W przypadku stwierdzonych uszkodzeń Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad. 
W przypadku stwierdzenia niezgodności jakościowych lub ilościowych, Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność do momentu usunięcia nieprawidłowości. 
Wszelkie stwierdzone nieprawidłowości zostaną usunięte przez Wykonawcę w ciągu 5 dni roboczych. 
Wykonawca jest zobowiązany do lojalnej współpracy z Zamawiającym, w szczególności do informowania Zamawiającego o wszelkich przeszkodach czy utrudnieniach w prawidłowej realizacji świadczeń i wypracowywania sposobów alternatywnego i zgodnego z oczekiwaniami Zamawiającego sposobu realizacji świadczenia.

§ 4
Wynagrodzenie
Strony ustalają, iż za wykonanie usługi, objętej przedmiotem umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy, w wysokości ……………………… zł brutto.
	Kwota wynagrodzenia, wymieniona w ust. 1 nie podlega zmianie i obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Kwota określona w ust. 1 obejmuje wartość sprzętu, uruchomieniem oraz transportem.
	Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w terminie do 30 dni, licząc od dnia otrzymania faktury VAT w oparciu o protokół odbioru przedmiotu umowy. Dane do faktury:

Nabywca:
Powiat Lubartowski
ul. Słowackiego 8
21-100 Lubartów
NIP: 714-189-12-81
Odbiorca:
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie	
ul. 1 Maja 82
21-100 Lubartów
	Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
	Wykonawca oświadcza, że określone w ust. 1 wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.


§ 5
Gwarancja
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres minimum 24 miesięcy na dostarczony sprzęt, o którym mowa w § 1 ust. 2, z wyłączeniem karty pamięci, na którą Wykonawca udziela minimum 20 lat gwarancji. 
	Okres gwarancji, o którym mowa w ust. 1 liczony będzie od daty podpisania protokołu odbioru bez uwag.
	Wykonawca zapewni świadczenie usług serwisu gwarancyjnego przez autoryzowany serwis producenta na zasadach określonych w ust. 4.
	Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny świadczony zgodnie z podanymi niżej warunkami:
	w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego awarii sprzętu, Wykonawca rozpocznie procedurę naprawczą w ciągu maksimum 10 dni roboczych, licząc od momentu otrzymania zgłoszenia (faksem, mailem). W przypadku zgłoszenia otrzymanego po godzinie 16.00, czas reakcji liczy się od godziny 8.00 następnego dnia roboczego.

dopuszcza się świadczenie serwisu gwarancyjnego poza siedzibą Zamawiającego, jeśli naprawa w siedzibie Zamawiającego nie jest możliwa, Wykonawca odbierze sprzęt i dostarczy po naprawie na własny koszt i na własną odpowiedzialność,
czas skutecznej naprawy sprzętu nie może przekroczyć 21 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego,
w przypadku braku możliwości dotrzymania terminu skutecznej naprawy, określonego w pkt 3, Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach niż urządzenie naprawiane. Po zakończeniu naprawy Wykonawca odbierze sprzęt zastępczy,
w razie, gdy czas naprawy sprzętu będzie dłuższy niż zadeklarowany w pkt 3, okres świadczenia gwarancji przedłuża się o czas trwania naprawy.
	zgłoszenia awarii sprzętu będą przesyłane w formie e-maila lub telefonicznie
	na czas naprawy poza siedzibą Zamawiającego komputery będą zabierane bez dysku twardego, który zostanie wymontowany przez przedstawiciela Zamawiającego. Po zwrocie naprawionego sprzętu dysk twardy zostanie ponownie zamontowany przez przedstawiciela Zamawiającego, po czym nastąpi sprawdzenie poprawności funkcjonowania naprawionego sprzętu, w przypadku awarii dysku twardego uszkodzony napęd pozostaje u Zamawiającego


§ 6
Odstąpienie od umowy i kary umowne
Jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub w sposób rażący nienależycie wykonuje podstawowe obowiązki określone w umowie Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy, po uprzednim jednorazowym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia uchybień w dodatkowym terminie 7 dni. 
Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne w następujących przypadkach i wysokości:
	w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 20% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.
	za zwłokę w dotrzymaniu terminu zakończenia realizacji umowy, o którym mowa w § 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za każdy dzień zwłoki karę umowną w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

	Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
	Kary umowne określone w niniejszym paragrafie są od siebie niezależne i podlegają kumulacji.
	Łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszego paragrafu nie może przekroczyć 30% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
	Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania do rzeczywistej wysokości szkody ponad wysokość zastrzeżonych kar umownych. 


§ 7
Zmiana treści umowy
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem ich nieważności.
	Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy jeżeli nie jest możliwe zrealizowanie przedmiotu umowy w związku z zaistnieniem następujących okoliczności:
- zaistnienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze stron, których strony nie mogły przewidzieć ani im zapobiec, i które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojny, rewolucje, pożary, powodzie, działania terrorystyczne, zakłócenia spowodowane wprowadzeniem zabezpieczeń antyterrorystycznych, stany wyjątkowe, stany wojenne, katastrofy, stany zagrożenia, pandemie, epidemie, okresy kwarantanny, stany klęski żywiołowej, itp.
	W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 możliwa jest w szczególności zmiana terminu wykonywania zamówienia. Termin realizacji zamówienia może ulec przedłużeniu, o czas, w którym wystąpiły okoliczności uniemożliwiające wykonanie umowy, nie dłużej jednak niż do 30 dni od dnia podpisania umowy.
	Okoliczności wymienione w ust. 2 stanowią zamknięty katalog przesłanek do zmian umowy, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednocześnie wiążącej podstawy do wyrażenia takiej zgody. 




§ 8
Przepisy końcowe
Spory, mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.
Wykonawca nie może przenieść w czasie całości lub części wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej. 
W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa zamówień publicznych.
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach. 


Załączniki:
Oferta Wykonawcy.


Zamawiający 						Wykonawca

