UMOWA DOSTAWY
____________________________
zawarta w dniu [……..] 2017 roku w [………….] pomiędzy:
(a) DC Edukacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, adres: ul.
Szymanowskiego 2, Gdańsk 80-280, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem 82940, NIP: 5851000020, posiadająca kapitał zakładowy
w wysokości 150.000,00 zł,
(b) „Vulcan” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul.
Wołowska 6, Wrocław 51-116, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 153176, NIP: 8980014451, posiadająca kapitał
zakładowy
w wysokości 2 700 000,00 zł,
(c) Stowarzyszeniem Morena z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Jaśkowa Dolina 7, Gdańsk 80-252,
wpisana do rejestru przedsiębiorców i rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
prowadzonych przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem 100513, NIP: 9570846431,
zwanymi dalej łącznie „Zamawiającym”, a osobno „Partnerem”,
reprezentowani przez:
Prezesa zarządu DC Edukacja sp. z o.o. – Dariusza Kołodziejczyka,
Prezesa zarządu „Vulcan sp. z o.o. – Jacka Różyckiego,
Prezesa zarządu Stowarzyszenia Morena – Adama Niemkiewicza
a
………………………………………………………….……………..
z siedzibą w: …………………………………………………………..
zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w/ wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
……………………………………………………………………………..
………………………...
NIP: ……………………………………………………………………..
reprezentowaną przez: …………………………………………………..
zwany dalej „Wykonawcą”,
o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa następujących urządzeń i oprogramowania:
a) tabletów z oprogramowaniem edukacyjnym i etui,
b) komputerów przenośnych typu laptop,
c) pakietów podstawowego oprogramowania dla komputerów przenośnych typu laptop,
d) stacji bazowych WiFi,
e) urządzeń do bezprzewodowej transmisji audio oraz video,
f) zestawu dodatkowego numer 1,
g) zestawu dodatkowego numer 2,
- tworzących środowisko niezbędne do realizacji projektów „Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych
Empatycznych Rozsądnych. Gdańskie Szkoły Podstawowe” oraz „Rozwijamy kompetencje

i programujemy przyszłość”, zgodnie z zapytaniem ofertowym Zamawiającego stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej
umowy.
2. Wykonawca oświadcza, iż urządzenia oraz oprogramowanie są:
a) wolne od wad prawnych i wad fizycznych,
b) posiadają stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników
z obszaru RP.
3. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony z tytułu praw własności intelektualnej do
oprogramowania stanowiącego Przedmiot Zamówienia oraz że wykonanie Przedmiotu
Zamówienia, w szczególności udzielenie licencji, o której mowa w § 4 niniejszej umowy nie
narusza i nie będzie naruszać prawa ani praw osób trzecich.
4. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego
w związku z korzystaniem z urządzeń i oprogramowania dostarczonych Zamawiającemu
w ramach realizacji przedmiotu umowy, w szczególności roszczeń związanych z naruszeniem
jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej, Zamawiający poinformuje Wykonawcę
o zgłoszeniu roszczeń, zaś Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego
z odpowiedzialności wobec osób trzecich wynikającej z naruszenia, o którym mowa wyżej,
w tym w szczególności zobowiązuje się w zakresie dozwolonym przez prawo:
a) przystąpić do toczącego się postępowania, a w razie braku takiej możliwości wystąpić
z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego;
b) zapłacić na rzecz osoby trzeciej kwoty zasądzone od Zamawiającego prawomocnym
wyrokiem sądu lub przyznane na podstawie innego ostatecznego orzeczenia lub
niewzruszalnej decyzji odpowiednich organów, w tym także zapłacić zasądzone od
Zamawiającego na rzecz osoby trzeciej koszty procesu lub innego postępowania, w tym
koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego w wysokości określonej przepisami
dotyczącymi zastępstwa procesowego przed organami wymiaru sprawiedliwości,
a w przypadku zapłacenia tych kwot przez Zamawiającego lub ich wyegzekwowania od
Zamawiającego przez osobę trzecią – zwrócić na rzecz Zamawiającego kwoty wraz
z kosztami celowej egzekucji, a wreszcie zwrócić Zamawiającemu także zapłacone przez
niego koszty doradztwa prawnego, z którego Zamawiający skorzystał w związku
z wystąpieniem osoby trzeciej, które nie zostały pokryte zasądzonym na rzecz
Zamawiającego od osoby trzeciej zwrotem kosztów zastępstwa procesowego.
§2
Oświadczenia Stron
1. Strony oświadczają, że niniejsza Umowa zawarta jest w wykonaniu Projektów: „Szkolimy
Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych. Gdańskie Szkoły Podstawowe” oraz
„Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość”.
2. Umowa zostaje zawarta zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia nr TAB/PR3/RPO/17
sporządzonym przez Zamawiającego oraz zgodną z nim ofertą Wykonawcy.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje do realizacji niniejszej Umowy.
4. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi
Priorytetowej III. Edukacja, Działania 3.2. Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji
ogólnej.
§3
Termin i miejsce dostawy
1. Wykonawca dostarczy w całości przedmiot umowy nie później niż do 07.04.2017 roku do godz.
12.00.
2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby DC Edukacja
sp. z o.o., adres: DC Edukacja sp. z o.o., ul. Szymanowskiego 2, Gdańsk 80-280.
§4
Warunki odbioru przedmiotu umowy

1. O terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego co najmniej z 3-dniowym
wyprzedzeniem.
2. Odbiór urządzeń i oprogramowania zostanie zakończony podpisaniem protokołu odbioru
końcowego, po:
a) stwierdzeniu przez Zamawiającego zgodności urządzeń i oprogramowania z zapytaniem
ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy,
a) przeprowadzeniu próby uruchomienia i zweryfikowaniu poprawności funkcjonowania
urządzeń i oprogramowania,
b) stwierdzeniu przez Zamawiającego braku jakichkolwiek widocznych wad fizycznych
przedmiotu umowy;
c) doręczeniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji dotyczącej przedmiotu umowy w tym
gwarancji jakości, instrukcji obsługi w języku polskim, atestów, certyfikatów, licencji itp.
3. Własność urządzeń przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu odbioru. Z tą
samą chwilą odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia urządzeń przechodzi z Wykonawcy
na Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru przedmiotu umowy, jeżeli w szczególności
zachodzi w stosunku do niego co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
a) przedmiot umowy nie posiada parametrów lub cech zgodnych ze złożoną ofertą
Wykonawcy,
b) przedmiot umowy jest uszkodzony lub niekompletny,
c) pomimo próby uruchomienia przedmiot umowy nie działa lub działa nieprawidłowo,
d) Wykonawca nie doręczył Zamawiającemu wymaganych dokumentów, o których mowa
w ust. 2 lit. c. niniejszego paragrafu,
e) zamawiający stwierdził inne wady.
5. Zamawiający może dokonać odbioru przedmiotu umowy pomimo zaistnienia pewnych wad,
usterek lub braków, jeśli w ocenie Zamawiającego mają one charakter nieistotny i nie wpływają
na odbiór przedmiotu umowy. W takim przypadku, pomimo podpisania protokołu odbioru,
Wykonawca będzie miał obowiązek usunięcia wad, usterek lub braków, o których mowa w zdaniu
poprzednim, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
6. W przypadku odmowy podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru ze względu na
okoliczności wskazane w ust. 4 niniejszego paragrafu, Strony sporządzą protokół rozbieżności,
w którym Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie wad, usterek lub braków
stwierdzonych w toku odbioru Urządzenia i ponowne jego dostarczenie.
7. Jeżeli Wykonawca odmówi podpisania protokołu rozbieżności, Zamawiający powoła biegłego lub
w razie potrzeby biegłych, celem dokonania ostatecznej oceny stanu technicznego przedmiotu
umowy, jego zgodności z zapytaniem ofertowym oraz ofertą Wykonawcy oraz prawidłowości
jego funkcjonowania.
8. Jeżeli biegły stwierdzi, że zastrzeżenia Zamawiającego są bezzasadne, Zamawiający niezwłocznie
podpisze protokół odbioru. W takim wypadku, koszty czynności biegłego pokryje Zamawiający.
9. Jeżeli biegły stwierdzi, że zastrzeżenia Zamawiającego są zasadne, Strony niezwłocznie podpiszą
protokół rozbieżności, a Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie stwierdzonych
wad, usterek lub braków. W takim wypadku, koszty czynności biegłego pokryje Wykonawca.
§5
Licencja na oprogramowanie
1. Wykonawca oświadcza, że posiada prawo do dostarczenia licencji na oprogramowanie stanowiące
przedmiot umowy. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć licencje (umowy licencyjne w wersji
papierowej lub elektronicznej w języku polskim) oraz wszystkie wymagane klucze licencyjne
i aktywacyjne.
2. Zakres korzystania z oprogramowania ustalony zostanie na ogólnych zasadach oprogramowania
określonych w postanowieniach licencyjnych dostarczonych wraz z oprogramowaniem, z tym że:

a) na oprogramowanie systemowe dla tabletów i komputerów przenośnych oraz na pakiet
podstawowego oprogramowania dla komputerów przenośnych – zostanie udzielona
licencja dożywotnia;
b) na pozostałe oprogramowanie – zostanie udzielona licencja na okres nie krótszy niż 2 lata.
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§6
Rękojmia i gwarancja
Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy oraz wszystkie komponenty, tj. w szczególności
podzespoły użyte do produkcji urządzeń - będą fabrycznie nowe oraz będą mieć datę produkcji nie
starszą niż rok poprzedzający rok w którym wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia, będą
wolne od wad fizycznych i prawnych, kompletne – zgodne z opisem przedmiotu zamówienia
i złożoną ofertą, oraz będą posiadać kompletny zestaw wymaganych prawem i w zapytaniu
ofertowym dokumentów oraz instrukcję obsługi w języku polskim.
Wykonawca udziela niniejszym Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres
……………… liczony od dnia podpisania protokołu odbioru (Okres Gwarancji).
Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady ujawnią się
w okresie gwarancji lub do dostarczenia wolnego od wad przedmiotu umowy. Zamawiającemu
przysługuje żądanie dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad, jeżeli w okresie gwarancji
dokonane zostały co najmniej 2 jego naprawy, a przedmiot umowy jest nadal wadliwy.
Roszczenia z tytułu gwarancji jakości nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu
rękojmi za wady przedmiotu umowy.
Zamawiający może według swego wyboru, wykonać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady
niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Niezależnie od powyższego Zamawiający może
żądać naprawienia na zasadach ogólnych szkody powstałej z powodu zaistnienia wady, chyba, że
szkoda ta jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
Wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków gwarancyjnych ponosi Wykonawca.
§7
Wynagrodzenie Wykonawcy
Strony ustalają stałe w okresie obowiązywania umowy ceny jednostkowe w PLN wskazane
w formularzu cenowym oferty Wykonawcy odpowiednio do rodzaju danego urządzenia
i oprogramowania.
Strony ustalają łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu
umowy w wysokości: ……….. zł netto powiększone o należny podatek VAT ……………. zł,
razem brutto: ……………………………………., w tym:
a) wynagrodzenie, od którego VAT rozlicza nabywca zł netto: ……………….,
b) wynagrodzenie, od którego VAT rozlicza sprzedający zł netto: ………………..
Podatek VAT podlegający rozliczeniu przez nabywcę (odwrotne obciążenie) odprowadzi
Zamawiający.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu całości przedmiotu umowy, tj. po dokonaniu odbioru
końcowego przedmiotu umowy.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi w częściach tj. przez każdego z Partnerów odrębnie, na podstawie
faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę dla każdego z Partnerów oraz odrębnie do każdego
z projektów „Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych. Gdańskie Szkoły
Podstawowe” oraz „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość” zgodnie z ilościami
wskazanymi w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, w terminie
14 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy podany na fakturze.
Zamawiający oświadcza, że:
a) DC Edukacja sp. z o.o. – jest czynnym podatnikiem VAT, posiadającym numer NIP:
5851000020;
b) „Vulcan” sp. z o.o. – jest czynnym podatnikiem VAT, posiadającym numer NIP:
8980014451;
c) Stowarzyszenie Morena – nie jest czynnym podatnikiem VAT.

7. Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Partnera.
8. Partnerzy nie ponoszą solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy.
§8
Kary umowne
1. Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych:
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 15% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 7 niniejszej umowy.
b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego
w wysokości 15% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 niniejszej umowy;
c) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 1 % łącznego
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia.
2. Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej za odstąpienie
od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający
w wysokości 15 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 niniejszej umowy.
3. Strony są uprawnione do żądania odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar
umownych na zasadach ogólnych.
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§9
Postanowienia końcowe
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Żadne wierzytelności Wykonawcy powstałe w związku z umową lub w wyniku jej realizacji nie
mogą być bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przeniesione przez Wykonawcę na
osoby trzecie (art. 509 § 1 Kodeksu cywilnego) ani uregulowane w drodze potrącenia (art. 498
Kodeksu cywilnego).
Załączniki stanowią integralną część Umowy.
Osobami upoważnionymi do kontaktu we wszelkich sprawach dotyczących niniejszej umowy,
w tym podpisywania protokołów odbioru, będą:
ze strony Zamawiającego: […];
ze strony Wykonawcy: […];

5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest rzeczowo właściwy sąd powszechny w Gdańsku.
7. Umowa została sporządzona w czterech egzemplarzach – po jednym dla każdego z Partnerów
i jednym egzemplarzu dla Wykonawcy.
Zamawiający:
1. ……………………………
2. ……………………………
3. ……………………………
Załączniki do umowy:
1. zapytanie ofertowe Zamawiającego;
2. oferta Wykonawcy;
3. wydruk aktualnej informacji z KRS DC Edukacji sp. z o.o.;
4. wydruk aktualnej informacji z KRS „Vulcan” sp. z o.o.;
5. wydruk aktualnej informacji z KRS Stowarzyszenia Morena;
6. wydruk aktualnej informacji/wydruk z CEiDG Wykonawcy.

Wykonawca:

