UMOWA ZSO - / 2020

Zawarta dnia ………. r. pomiędzy Gminą Pawłowice ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice /NIP 6381642418,
REGON 276258316/ reprezentowaną przez:
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach, ul. J. Pukowca 5,
43-251 Pawłowice, w imieniu którego działa:
Dyrektor - Andrzej Wowra
zwanym dalej Zamawiającym
a
……………………………………………………………………………………………………
§1
Niniejszą umowę zawarto w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień (t.j.: Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1843 ze zm)
§2
Przedmiotem umowy jest dostawa, montaż i uruchomienie w siedzibie zamawiającego: „Dwóch monitorów
interaktywnych ”
§3
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminie
do 13 marca 2020 r.
§4
1.
2.
3.
4.

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie:…….………netto
…………….….brutto Słownie: ……………………….………………………..
Wynagrodzenie płatne będzie przelewem z konta Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach
w terminie 14 dni od daty dostawy, pozytywnego odbioru i wystawienia faktury VAT.
Wynagrodzenie, o której mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty ponoszone przez m.in. dowóz przedmiotu zamówienia
do siedziby zamawiającego tj. Pawłowice ul. J. Pukowca 5.
Faktury VAT będą wystawiane na adres i dane:
Nabywca:
Gmina Pawłowice
ul. Zjednoczenia 60
43-250 Pawłowice
NIP 6381642418

5.
6.
7.

8.

Odbiorca (adresat)
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach

ul. J Pukowca 5
43-251 Pawłowice

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.
Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
płatności, tzw. split payment.
Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za
pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej
płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np.
zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym
obciążeniem.
Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą
wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 poz.2187 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT

§5
l . Strony zastrzegają sobie stosowanie kar umownych:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy zostanie naliczona kara umowna w wysokości 1,0% wynagrodzenia
umownego brutto za każdy dzień zwłoki,
b) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania przedmiotu umowy z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca, jest on zobowiązany zapłacić Zamawiającemu tytułem kary umownej 10%
wynagrodzenia umownego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wartość kar umownych na
zasadach ogólnych.
§6
Wykonawca zapewnia co najmniej 60 miesięcy gwarancji na zakupione monitory interaktywne.
§7
Wykonawca nie może powierzyć realizacji przedmiotu umowy innej osobie, chyba że Zamawiający wyrazi na to zgodę
na piśmie.
§8
Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za realizację niniejszej umowy jest: Janusz Cyrulik
Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za realizację niniejszej umowy jest………………..
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 10
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
W sprawach spornych niniejszej umowy rozstrzyga Sąd Powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca:

Zamawiający:

