Projekt umowy zał. nr 3
UMOWA Nr ....................................
zawarta w dniu ............................ w Siedlisku pomiędzy Gminą Siedlisko z siedzibą:
67-112 Siedlisko, ul. Plac Zamkowy 6, NIP 9251963367, zwaną dalej „Zamawiającym”, którą reprezentuje:
1. Dariusz Straus– Wójt Gminy Siedlisko
2. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Bernardety Szczepańskiej
a : …..................................................... z siedzibą w …...........................................
NIP:................................................,

zwanym

dalej

„Wykonawcą”,

reprezentowanym

przez:................................................................................................................…
Niniejsze

postępowanie

na

mocy

obowiązujących

przepisów

prawa

nie

podlega

ustawie

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).
Zamówienie jest realizowane dla zamówień do wartości określonej na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych .
Zadanie jest współfinansowane ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej zadania inwestycyjnego w
ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo- rekreayjnej o charakterze wielopokoleniowymotwarte strefy aktywności( OSA ) 2018.
Zgodnie z wynikiem zapytania ofertowego ogłoszonego w dniu ………….2018r. została zawarta umowa o
następujacej treści:
§1
1.Przedmiot zamówienia jest zgodny z treścią zapytania ofertowego oraz złożonym formularzem ofertowym
na zadanie : „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Siedlisko”.
2. Przedmiotem niniejszego postępowania są roboty przygotowawcze i budowlane oraz zakup elementów
wyposażenia z montażem, zagospodarowanie zieleni, ogrodzenie terenu,
3.Zamawiający zobowiązuje się do kupna, a Wykonawca do sprzedaży ,dostarczenia i montażu przedmiotu
umowy określonego w ust. 1 do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na swój koszt i ryzyko.
§2
Wykonawca zobowiązuje się do:
1. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą oraz zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa polskiego i wspólnotowego.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za jakość dostarczonego przedmiotu
zamówienia.
3. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych,
prawnych oraz posiada cechy zgodne z cechami określonymi w jego specyfikacji technicznej.
4. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu umowy na adresy wymienione w zapytaniu
ofertowym zgodnie z wykazem przekazanym Wykonawcy w momencie podpisywania umowy.

5. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania w formie pisemnego powiadomienia Zamawiającego o
zmianie siedziby, nazwy firmy lub osób reprezentujących Wykonawcę. Informacja musi wpłynąć do
Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni przed ww. zmianami.
§3
1.

Wykonawcy

za

wykonanie

przedmiotu

umowy

zgodnie

ze

złożoną

ofertą

przysługuje

wynagrodzenie w wysokości:

-netto:...........................zł.(słownie:........................................................………………………...).
-podatek

VAT

w

wysokości

............%,

tj......................................................

zł.

- brutto : .....................zł (słownie: ...........................................................…………………...).

2. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nastąpi przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 30 dni, od daty otrzymania prawidłowo wypełnionej
przez Wykonawcę rachunku/faktury.
3. Przekazanie przez Wykonawcę rachunku/faktury nastąpi najwcześniej w dniu stwierdzenia przez
Zamawiającego terminowego i prawidłowego wykonania dostawy oraz zatwierdzenia protokołu odbioru.
§4
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania do 30 listopada 2018r.
§5
1. Wykonawca zapłaci karę umowną za niedotrzymanie terminu dostawy w wysokości 0,2 % wartości brutto
umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od ustalonego w umowie terminu realizacji zamówienia.
2. Wykonawca zapłaci karę umowną za niedotrzymanie podanego w § 6 niniejszej umowy czasu wykonania
działań serwisowych w okresie gwarancyjnym w wysokości 50 złotych brutto za każdy dzień zwłoki.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z
przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia umownego
brutto za przedmiot umowy.
4. Kara określona w § 5 ust. 1. będzie potrącana automatycznie z płatności wynikającej
z wystawionej faktury, bez uzyskania zgody Wykonawcy.
5. Zamawiający 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 jej
zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych

okolicznościach. Wówczas

Wykonawca

otrzymuje

wynagrodzenie

w wysokości

proporcjonalnej do wykonania części przedmiotu umowy. Postanowienia o karze umownej nie mają w tym
przypadku zastosowania i Wykonawca nie może żądać odszkodowania.
6. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli
szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§6
1. Wykonawca udziela gwarancji w wymiarze ….. miesię cy zgodnie z przedmiotem zamówienia na naprawę
w punkcie serwisowym z odbiorem i zwrotem do klienta.
2. Czas reakcji serwisu - do końca drugiego dnia roboczego po skutecznym zgłoszeniu awarii przez
Zamawiającego.Przez realizację serwisu rozumie się co najmniej sprawdzenie awarii przez wykonawcę.
3. Przez skuteczne powiadomienie Wykonawcy o wystąpieniu awarii lub innych przeszkód rozumie się
nawiązanie kontaktu w jeden z poniższych sposobów:
- nawiązanie rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Wykonawcy skutkującej przyjęciem zgłoszenia awarii,
- wysłanie e-maila na podany adres Wykonawcy,
- wysłanie faksu na podany numer Wykonawcy i potwierdzenie przez Wykonawcę otrzymania zgłoszenia
awarii poprzez jeden z ww. kanałów komunikacji.
4. Czas naprawy maksymalnie 10 dni roboczych lub dostarczenie przedmiotu zastępczego do miejsca
wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się odebrać uszkodzony przedmiot zamówienia
z miejsca wskazanego przez Zamawiającego, następnie po usunięciu awarii zwrócić przedmiot zamówienia
do tego samego miejsca wcześniej wskazanego przez Zamawiającego.
5. Każda czynność serwisowa musi być udokumentowana przez Wykonawcę i przedłożona Zamawiającemu.
6. Serwis musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.
7. Zamawiający po odebraniu zgłoszenia awarii od użytkownika, informuje Wykonawcę, który zgodnie z
niniejszym paragrafem realizuje proces gwarancji.
§7
1. Okres gwarancji ustalony w opisie przedmiotu zamówienia a także w § 6 ust 1 liczony jest od daty
podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy.
2. Wymiana rzeczy wadliwej lub dokonanie istotnej naprawy przez Wykonawcę w ramach gwarancji
powoduje rozpoczęcie na nowo biegu gwarancji dla danej rzeczy zgodnie z art. 581, § 1 Kodeksu
Cywilnego.
3. Dostarczony produkt będący przedmiotem zamówienia, określony w ofercie przetargowej musi posiadać
poprawnie wypełnioną kartę gwarancyjną jednoznacznie identyfikującą urządzenie. Karty gwarancyjne
zostaną przekazane Zamawiającemu.
4. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne, ujawnione w wyrobach będących przedmiotem umowy
oraz ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli
dostarczone wyroby:
a) stanowią własność osoby trzeciej, albo, jeżeli są obciążone prawem osoby trzeciej
b) mają wadę zmniejszającą ich wartość lub użyteczność wynikającą z ich przeznaczenia, nie mają
właściwości wymaganych przez Zamawiającego albo jeżeli dostarczono je w stanie niezupełnym.
5. W okresie objętym gwarancją Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania usterek
uszkodzonego sprzętu lub nieodpłatnej dostawy sprzętu wolnego od wad do miejsca wskazanego przez
Zamawiającego.

6. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na czas naprawy sprzęt zastępczy, co najmniej tej samej
funkcjonalności w przypadku gdy naprawa musi potrwać dłużej niż 10 dni.
§8
1. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem Umowy ze strony Zamawiającego upoważniona
będzie Janina Budzan, tel. 68 3883218.
2. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie
stanowi istotnej zmiany treści Umowy.
§9
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu
do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art.
144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązuje ustawa Kodeks cywilny.
§ 11
Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądom
powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:
.....................................

WYKONAWCA:
…..............................

