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Umowa    Nr  …………….      (PROJEKT)

zawarta w …………………………….. w Chojnie  pomiędzy:

Gminą  Chojna zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”, w imieniu której działa:
1.	Burmistrz Gminy Chojna –  Adam Fedorowicz,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy –  Teresy Kuflowskiej
a  
2.         …………………………………………………………………...........

zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”, w imieniu którego występują:

………………………………………………………………….……………..
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Strony postanowiły co następuje:

§1

Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania p.n. „Doposażenie świetlic wiejskich w sprzęt sportowy, sprzęt rekreacyjny, sprzęt komputerowy (wraz z oprogramowaniem) i meble, sprzęt RTV – AGD  – II etap” dla Urzędu Miejskiego w Chojnie. Szczegóły dotyczące ww. sprzętu znajdują się w załączniku nr 1 do umowy. 
	Zamówienie dofinansowane ze środków pochodzących z Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Program Regionalny niemiecko-polskiego obszaru granicznego na terenie Krajów Związkowych Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia i Polski (Województwo Zachodniopomorskie) w ramach wniosku nr INT/MV/-BB-PL/D/045/05.
 Zakres zadania zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która stanowi integralną część umowy.
	Na przedmiot zamówienia określony w załączniku nr 1 dołączonego do umowy Wykonawca udziela gwarancji.

Bieg terminu gwarancji liczony będzie od dnia sporządzenia protokołu odbioru przedmiotu umowy podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy.
	Wymagane warunki gwarancji:
	zestawy komputerowe – 36 miesięcy z tym, że wymagany okres gwarancji na myszki i klawiatury wynosi 12 miesiące;
	oprogramowanie antywirusowe – abonament na 12 miesięcy, aktualizacja on-line;

sprzęt sportowy i rekreacyjny – 12 miesięcy
	meble – 12 miesięcy.
	sprzęt RTV – AGD – 12 miesięcy
	Naprawa gwarancyjna sprzętu winna być podjęta w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych po dacie zgłoszenia awarii. Za usługę gwarancyjną odpowiedzialny jest „Wykonawca”.


§ 2

	Ustala się następujący termin dostawy urządzeń: do 23 października 2007 r.
	Koszt transportu urządzeń do wskazanego przez Zamawiającego miejsca na terenie gminy Chojna w całości pokrywa Dostawca. Odbiór prawidłowo funkcjonujących urządzeń będzie potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

§ 3

	Za przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę 

netto:  …………………… zł.
(słownie złotych : ………………………………   ..../100),
brutto: …………………zł.
(słownie złotych: ………………………………… .../100),
odpowiadającą ofercie złożonej w dniu …………… 2006 r.
	Podstawą wystawienia faktury VAT będą protokoły odbioru przedmiotu umowy.

Zamawiający dokona zapłaty przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury VAT po dostawie sprzętu. Termin dostawy sprzętu określono w  § 2.
	Za termin zapłaty uznaje się datę, w której Zamawiający poleci swojemu bankowi przelać na konto Wykonawcy wartość wskazaną w fakturze VAT.
Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP 858-17-26-144.
	Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada 
NIP ………………………………


§ 4

	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1)	za zwłokę w dostawie każdego poszczególnego przedmiotu zamówienia w wysokości 250 zł - za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia upływu poszczególnych terminów wyznaczonych w § 2 niniejszej umowy,
2)	za zwłokę w usunięciu wad lub w uzupełnieniu braków w przedmiocie umowy 
w wysokości 250 zł - za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad lub uzupełnienie braków, 
3)	w razie opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia za przedmiot umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej.

§ 5

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

§ 6

Zamawiający oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 7

	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
	Wykonawcy wnosi zabezpieczenie w wysokości 10 % wartości umowy, jako gwarancję należytego wykonania umowy, tj. kwotę …………………………  złotych w formie ……………………………………….. dniu podpisania umowy.
	Wykonawca po dostarczeniu sprzętu, na czas trwania gwarancji wniesie zabezpieczenie na wykonany przedmiot umowy w wysokości 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ………………  złotych w formie ………………………………………………………………………………………..
	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione po dostarczeniu przedmiotu zamówienia i przedłożeniu Gwarancji na dostarczony przedmiot umowy w wysokości 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania. W przypadku zabezpieczenia w formie pieniężnej zostanie zwrócone 70% wartości należytego wykonania umowy, pozostałe 30% pozostanie zabezpieczone na poczet roszczeń z tytułu gwarancji. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zabezpieczenia na wykonany przedmiot umowy w formie zgodnej z formularzem gwarancji należytego wykonania, ważnej przez okres gwarancyjny na kwotę 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
	Zabezpieczona kwota na poczet roszczeń z tytułu gwarancji zostanie zwolniona po upływie terminu ostatniej gwarancji - wykazanej w §1 ust. 3.
	W przypadku gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad i usterek 
w terminie nie dłuższym niż siedem dni roboczych, lub nie usunie wad i usterek w terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie własnych specjalistów albo specjalistów strony trzeciej bez utraty praw wynikających z gwarancji. Koszty naprawy zostaną pokryte ze środków uzyskanych z należytego zabezpieczenia na wykonanie przedmiotu umowy.


§ 8

Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz innych obowiązujących przepisów prawa.


§ 11

Umowę niniejszą sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla WYKONAWCY oraz trzy dla ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 12

Integralną część umowy stanowią następujące dokumenty (załączniki):
	Parametry techniczne sprzętu
	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
	Kopia Oferty

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy








WYKONAWCA							ZAMAWIAJĄCY


























Załącznik nr 1 
do Umowy
Parametry  techniczne:


1. Sprzęt sportowy i rekreacyjny

Sprzęt
Pełny opis – producent, model
Sztuk
Drabina gimnastyczna pojedyncza

5
Drabina gimnastyczna podwójna

5
Skrzynia gimnastyczna

4
Odskocznia Gimnastyczna GEPARD

4
Ławka Gimnastyczna 

8
Równoważnia szkolna

4
Kozioł Gimnastyczny pokryty sztuczną skórą

4
Kozioł Gimnastyczny pokryty naturalną  skórą

4
Drążek gimnastyczny wolnostojący

8
Drążek mocowany ( zakładany) do drabiny

16
Piłkarzyki profesionalne (rekreacyjne)

13
Materac Gimnastyczny o wym. 200x120x10

20
Materac gimnastyczny o wym. 200x300x40

4
Stół Bilardowy

13
Rower koła 24 calowe

10
Rower koła 26 calowe

20
Łyżworolki

50
Gry planszowe

20
Gwarancja
Zgodna z pkt 5 SIWZ











________________________						_______________________
Zamawiający								Wykonawca
				
2. Sprzęt komputerowy (wraz z oprogramowaniem) i meble

Zestaw komputerowy
Sztuk
29
Część
Pełny opis – producent, model
Płyta główna

Procesor

Karta graficzna

Pamięć operacyjna

Dysk twardy

FDD

DVD

Obudowa

Klawiatura

Mysz,

Słuchawka

System operacyjny 
Windows XP Proff. SP2 PL OEM
Program antwirusowy

Monitor LCD

Gwarancja
Zgodna z pkt 5  SIWZ


Zestaw do podłączenia internetu
Sztuk
15
Część
Pełny opis – producent, model
Przewód sieciowy

Router

Gwarancja
Zgodna z pkt 5  SIWZ


Oprogramowanie edukacyjne
Sztuk
29
Opis
Pełny opis – nazwa, producent
Edytor tekstu
OpenOffice 2.0 PL 
Powszechna encyklopedia multimedialna

Multimedialny słownik ortograficzny

Słownik szkolny – ekologia

Kurs języka angielskiego dla dzieci

Pakiet do nauki języka angielskiego

Kurs języka niemieckiego dla dzieci

Pakiet do nauki języka niemieckiego

Multimedialny atlas świata

Słownik multimedialny niemiecko-polski i polsko-niemiecki

Słownik multimedialny angielsko-polski i polsko-angielski

Gry dydaktyczne 5 szt. w komplecie

Profesjonalny program do nauki projektowania stron internetowych







Notebook
Sztuk
2
Część
Pełny opis – producent, model
Procesor

Karta graficzna

Pamięć operacyjna

Dysk twardy

FDD

DVD

Matryca

System operacyjny 
Windows XP Home Edition  PL OEM
Program antwirusowy

Gwarancja
Zgodna z pkt 5  SIWZ


	
Sprzęt
Pełny opis – producent, model
Sztuk
Stoliki pod komputer

29
Krzesło obrotowe

29
Gwarancja
Zgodna z pkt 5 SIWZ




























________________________						_______________________
Zamawiający								Wykonawca
3. Sprzęt RTV - AGD
				


	
Sprzęt
Pełny opis – producent, model
Sztuk
Telewizor kolorowy 28 cali

18
Odtwarzacz DvD

18
Kuchenka Mikrofalowa

18
Kuchnia Gazowa

18
Maszyna do Szycia

4
Robot wieloczynnościowy

18
Gwarancja
Zgodna z pkt 5 SIWZ



Zestaw Nagłasniający
Sztuk
18
Część
Pełny opis – producent, model
Mikser

Kolumny głośnikowe 2 szt. w komplecie

Mikrofon bez przewodowy

Statym Mikrofonowy

Mikrofon przewodowy

Gwarancja
Zgodna z pkt 5  SIWZ














________________________						_______________________
Zamawiający								Wykonawca


